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  مقدمة  -أوالً  
الغرض من هذا التقرير هو إعطاء نبذة عامة عن النتائج الرئيسية اليت خلص إليهـا                 -١

جملس مراجعي احلسابات عند تدقيقهم حلسابات صناديق التربعات اليت يديرها مفوض األمم            
، )١(٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١املتحدة السامي لشؤون الالجئني للسنة املنتهية يف        

  .وكذلك التدابري اليت اختذهتا أو اقترحتها املفوضية استجابة للتوصيات الرئيسية
تم فيها دمج تقريرين مترابطني يف وثيقة واحدة وهـذا          ياألوىل اليت   السنة  وهذه هي     -٢

طر تقرير موجز عن اجملاالت الرئيـسية احملفوفـة باملخـا        : التقريران حيمالن العنوانني التاليني   
، والتقريـر اخلـاص     ٢٠١٠عام  املذكورة يف تقرير جملس مراجعي احلسابات عن حسابات         

بالتدابري املتخذة أو املقترحة استجابة للتوصيات اليت وردت يف تقرير مراجعـي احلـسابات              
املقدم إىل اجلمعية العامة عن حسابات صناديق التربعات اليت يديرها مفوض األمم املتحـدة              

 وعليه فإن التقرير احلايل حيتوي على املواضيع اليت وردت يف كال            .لالجئنيالسامي لشؤون ا  
  .يتطرق إىل املواضيع املتكررة واليت ليس من ورائها طائل التقريرين وال

، أبلغ جملس مراجعي احلسابات عن      ٢٠١١وفيما يتعلق مبراجعة البيانات املالية لسنة         -٣
 إعـداد   ‘١‘: لوص إليها يف اجملاالت اخلمسة التاليـة      النتائج والتوصيات الرئيسية اليت مت اخل     

 التقدم احملرز يف تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع         ‘٣‘ اإلدارة املالية؛    ‘٢‘البيانات املالية؛   
  . الشراء‘٥‘ إدارة املخاطر على صعيد املنظمة؛ ‘٤‘العام؛ 

ئيسية اليت خلص إليها جملس     وتستعرض هذه الوثيقة النتائج األساسية والتوصيات الر        -٤
مراجعي احلسابات بالنسبة إىل تلك اجملاالت اخلمسة ويتضمن ذلك حتليالً لكل جمـال مـن               
اجملاالت، كما تسلط الوثيقة األضواء على املخاطر الرئيسية اليت مت التعرف إليها وتبّين أيـضاً   

جئني التصدي للمخاطر اليت    الكيفية اليت تنوي هبا مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الال         
 توصية بشأن   ٣٣وقد أبلغ جملس مراجعي احلسابات عن توصيات بلغ جمموعها          . مت حتديدها 

  .وافقة املفوضيةمبحظيت كلها ٢٠١١حسابات سنة 
وفيما يتعلق بالتوصيات اخلمس والعشرين الـيت مل ُيفـصل فيهـا والـصادرة يف                 -٥

على أحدث املعلومات بشأن إجراءات املتابعة       والسنوات السابقة ميكن االطالع      ٢٠١٠ سنة
 حتت  ،www.unhcr.org/excomوحالة التنفيذ على موقع املفوضية على اإلنترنت على العنوان          

  ).وثائق اللجنة الدائمة (Standing Committee documentationعنوان 

__________ 

صناديق التربعات اليت يديرها مفوض األمم املتحدة السامي لـشؤون الالجـئني،            ،  A/67/5/Add.5الوثيقة   )١(
 وتقرير جملـس  ٢٠١١ديسمرب /ل كانون األو٣١التقرير املايل والبيانات املالية املراجعة عن السنة املنتهية يف      

 .A/AC.96/1111 على النحو املشار إليه يف الوثيقة مراجعي احلسابات
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   واملخاطر٢٠١١النتائج الرئيسية املتعلقة بتدقيق حسابات سنة   -ثانياً  

  إعداد البيانات املالية  -فأل  
اعترف جملس مراجعي احلسابات بأن مفوضية األمم املتحـدة الـسامية لـشؤون               -٦

 وبأنـه مت تقـدمي      ٢٠١١الالجئني على أمت االستعداد للمراجعة النهائية لبياناهتا املالية لسنة          
  .مسودة بيانات مالية عالية اجلودة لتخضع للتدقيق تدعمها عملية حتقق واضحة

وستواصل مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني تعزيز إجراءاهتا فيما خيص           -٧
تقدمي بيانات مالية عالية اجلودة عن طريق مجلة من األساليب منها وضع أسس عملية مفصلة               
تتعلق بإغالق احلسابات يف هناية السنة وستشمل تلك العملية تسوية البيانات وإعداد جداول             

  .واستعراض مسودات البيانات املاليةداعمة شاملة 

  اإلدارة املالية  -باء  
فيما يتعلق باإلدارة املالية، الحظ جملس مراجعي احلسابات دخول بعض التحسينات             -٨

غري أنه مت حتديد بعض مواطن الضعف يف جمـايل املراقبـة            . اهلامة مقارنة بالسنوات السابقة   
جه اخلصوص، استمرار وجود مواطن ضعف وعدم فقد الحظ اجمللس، على و. واإلدارة املالية 

كما حدد اجمللس، مثلما فعـل يف       . الً إلطار املفوضية اخلاص بالشركاء املنفذين     ااتساق امتث 
  .، مواطن قصور يف رصد املفوضية ومراقبتها للشركاء املنفذين٢٠١٠ عام
د منـه  وترى املفوضية أن رصد املشاريع اليت ينفذها الشركاء نشاط رئيسي القـص          -٩

احملافظة على مواردها، وكفالة االضطالع بتدخالت ذات نوعية جيدة خدمـة لألشـخاص             
وينبغي أن  . يف جمال تنمية القدرات   املعنيني، والعمل مع الشركاء على حتديد الفرص الساحنة         

بالبيئة وكذلك الـشريك    يتعلق  ة الرصد مع التعرض للمخاطر فيما       يتالءم نوع وتواتر أنشط   
تتفق املفوضية مع جملس املراجعني على أن اتباع هنج حيـال الرصـد الفعـال               و .واملشروع

حتقيـق النتـائج    /ينبغي فقط أن يشمل التحقق من احلسابات املالية بل أيضاً نوعية األداء            ال
وعالوة على ذلك، جيب    . املتوقعة وكذلك استخدام املوارد على حنو يتسم بالفعالية والكفاءة        

 أنشطة اإلدارة مثل انتقاء الشركاء وتطبيق مبادئ اإلشهاد علـى           ربط أنشطة الرصد بسائر   
وتعترف املفوضية بأن هذا اجملال حمفوف باملخـاطر        .  خيص الشركاء  فيمامراجعة احلسابات   

  .وينبغي التصدي هلذا األمر جبد
ويف هذا السياق وكجزء من عملية وضع إطار معزز فيما خيص عملية التنفيـذ مـع                  -١٠

 حتليالً للممارسات والثغـرات     ‘١‘: املفوضية خطة عمل متقنة تشمل ما يلي      الشركاء وضعت   
وضع  ‘٢‘احلالية، والدروس املستفادة واملمارسات واملعايري الريادية اليت تتبعها منظمات مماثلة؛           

 تـشاورية    وضع أسس عمليـة    ‘٣‘هنج للرصد يقوم على رصد املخاطر واألدوات الداعمة؛         
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دانياً يضم عدة شركاء للتحقق من مالءمة أسلوب وأدوات الرصـد           تشمل فريقاً مرجعياً مي   
إيفاد بعثة لالطالع على إحدى العمليات امليدانية املختـارة          ‘٤‘على حتديد املخاطر؛     القائم

وضـع التوجيهـات وصـقل النـهج      ‘٥‘لتوفري التدريب من أجل جتربة النهج املختـار؛      
رصد الشركاء يف عملية    /إدارة(راقبة املشاريع   وضع برامج تدريبية يف جمال م      ‘٦‘ واألدوات؛

التعليم بواسطة اإلنترنـت    /تقدمي التعليمات والتدريب   ‘٧‘لصاحل موظفي املفوضية؛    ) التنفيذ
وقد بدأ بالفعل وضع بعض من تلك اإلجراءات موضـع          . واملواد املرجعية للعاملني يف امليدان    

  .٢٠١٤ حبلول مطلع عامالتنفيذ وتتوقع املفوضية أن يطبق النهج بالكامل 

  ء يف عملية التنفيذ إدارة ورصد ومراقبة الشركا:عامل اخلطر الذي جرى حتديده

  التقدم احملرز صوب تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  -جيم  
الحظ جملس مراجعي احلسابات تزايد اجلهود املتضافرة من جانب املفوضية من أجل             -١١

. ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١الدولية للقطاع العام اعتباراً من      ملعايري احملاسبية   اإلعداد لتطبيق ا  
خططاً متينة لتحديد األرصـدة االفتتاحيـة وللمبـادرات         كما الحظ أن املفوضية وضعت      

غري أن اجمللس ما زال يشعر بالقلق حيال درجة استعداد نظـم            . ٢٠١٢التجريبية طوال عام    
سـيما أصـول     تها واستعداد ومتانة سجالت األصول لـديها وال       اجلرد يف املفوضية ومتان   

وأوصى اجمللس كذلك بأن تتوىل املفوضية حتديد وتوثيق الفوائد املتوقعة من تطبيق            . ممتلكاهتا
  .املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

. ت اإلداريـة  وتعد املفوضية تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام من األولويا           -١٢
ثلة للمعايري احملاسبية الدولية للقطـاع العـام        توقد متت جتربة اإلجراءات والبيانات املالية املم      
 / وتّوىل اجمللس مراجعتها يف متوز     ٢٠١٢مايو  /للمرة األوىل بإجراء عملية إقفال جترييب يف أيار       

ى استعداد جيـد    وخلص اجمللس، يف مستهل استنتاجاته، إىل أن املفوضية عل        . ٢٠١٢ يوليه
لعملية مراجعة احلسابات إال أنه وجد بعض مواطن الضعف يف األرصدة االفتتاحية اخلاصـة              

 واستعرض اجمللس مسودات البيانات املالية املمتثلة للمعايري احملاسـبية الدوليـة            .بقوائم اجلرد 
ورة للمفوضية  للقطاع العام واملعلومات املرفقة ومدى امتثال السياسات احملاسبية وأسدى املش         

وقد أعرب  . ٢٠١٢سبتمرب  /االعتبار يف اإلغالق التجرييب القادم يف أيلول      واليت ستؤخذ بعني    
اجمللس عن سروره، بوجه عام، بالتقدم الذي حترزه املفوضية يف تطبيق املعايري احملاسبية الدولية              

  .للقطاع العام
ل يف املفوضـية واصـلت   وفيما يتعلق باستعداد ومتانة نظم اجلرد وسجالت األصو     -١٣

.  لتنقية املعطيات املتعلقة بأصوهلا وحتسني معولية سـجالهتا     ٢٠١١ املفوضية جهودها يف عام   
وقد تضمن ذلك عمليات تقييم أجريت يف منتصف السنة وهنايتـها وعمليـات الـشطب               

 بلداً تضمنت األنشطة املضطلع هبا هناك عمليـات حتقـق           ٢١وأوفدت بعثات إىل    . الالزمة
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 رية هبدف تنقية قوائم اجلرد واملعطيات اخلاصة باملمتلكات واملنشآت واملعـدات وتـوف            مادي
اإلرشاد ملوظفي التوريدات وذلك من أجل شطب املخزونات التالفة وغري القابلـة            /التدريب

، بأن تتـوىل املفوضـية   ٢٠١١لالستخدام وقد أوصى اجمللس، يف تقريره عن حسابات سنة          
هجية تعاين منها النظم القائمة وممارسات العمل وإقامـة نظـم           حتديد أي مواطن قصور من    

وللتصدي هلذا الشاغل، تنكب املفوضـية      . وضوابط معززة لتوفري البيانات اخلاصة باألصول     
على حتليل األسباب اجلذرية الكامنة وراء التباينات وتعكف على تدارك أي مواطن ضـعف              

 MSRPطيط املوارد املتبـع يف املؤسـسات        اإلحاطة بنقاط الضعف تلك يف إطار نظام خت        أو
وتعترف املفوضية بأن نظـم اجلـرد       . أو يف ممارسات عملها   ) مشروع جتديد نظم اإلدارة   (

وسجالت أصول املمتلكات لديها تظل من اجملاالت اليت تكتنفها املخاطر يف سياق التطبيـق              
  .الناجح للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

وضية، كما أوصى بذلك اجمللس، املنافع اليت تعود هبا املعـايري احملاسـبية             وحددت املف   -١٤
الدولية للقطاع العام على اإلدارة وهي تعكف على الترويج هلا بنشاط يف أوسـاط املـوظفني                

  .وعالوة على ذلك، جيري اآلن وضع منهجية رمسية لتحقيق الفوائد. واجلهات صاحبة املصلحة

  نظم اجلرد وإدارة أصول املمتلكات: يدهعامل اخلطر الذي جرى حتد

  إدارة املخاطر على صعيد املنظمة  -دال  
  . بنهج منظم حيال إدارة املخاطر على صعيد املنظمةُدْعالحظ اجمللس أن املفوضية ال تأخذ َب  -١٥
، وافقت املنظمة على تنفيذ توصية اجمللس اليت تقضي باعتماد          ٢٠١١ويف منتصف عام      -١٦

 وبعد  .ارة املخاطر املؤسسية من شأنه أال ُيحمل العاملني يف امليدان أعباًء إضافية           إطار بسيط إلد  
ذلك بقليل أجرت املفوضية حبوثاً عن تطبيق إدارة املخاطر املؤسسية يف كال القطاعني اخلـاص               

مـن أجـل    والعام ويف منظمات األمم املتحدة األخرى، وذلك بغرض إعداد ورقة مفاهيمية            
وقد نظرت جلنة اإلدارة العليا يف الورقة املفاهيميـة    . خاطر املؤسسية يف املفوضية   اعتماد إدارة امل  

  .٢٠١٢مايو /ويف املقترحات اخلاصة بالتطبيق وأقرها املفوض السامي يف أيار
ووافقت املفوضية على توصية اجمللس اليت تقضي بدراسة ُسبل تطبيق إدارة املخـاطر     -١٧

ات املبسطة لتحديد املخاطر والتخفيف من وطأهتا، بعـدم         املؤسسية وذلك عن طريق الترتيب    
 /إشراك مجيع املوظفني واملكاتب القطرية، والتركيز فقط على املخاطر ذات اآلثار الـشديدة            

وسيؤسس هذا النهج املتبع حيال املشاريع على األطـر         . ذات احتماالت الوقوع املرتفعة    أو
يت طورهتا سائر كيانات القطاع اخلاص ووكـاالت        املعترف هبا دولياً وعلى املواد القائمة ال      

وهذا النهج قابل للتوسيع أيضاً حيث يتم تطوير بعض مـن جوانـب إدارة              . األمم املتحدة 
املخاطر املؤسسة األكثر تعقيداً يف السنوات الالحقة عند تنامي اخلربة واملهارات يف جمال إدارة 

ارة املخاطر املؤسسية داخل املنظمة، مـن       وأخرياً، ولضمان غرس إد   . املخاطر داخل املنظمة  
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احليوي دمج إدارة املخاطر املؤسسية، يف هناية املطاف، يف عمليات تسيري األعمال القائمـة              
  .املخطط هلا مثل اإلدارة القائمة على النتائج والعمليات ذات الصلة باإلدارة الرشيدة أو
 يتعلق بإدارة املخاطر املؤسسية   وإذا كان باإلمكان وضع إطار ومنهجية بسيطني فيما         -١٨

، فإن من الضروري وضع املنهجية واألدوات ومواد التعلم موضـع           ٢٠١٢حبلول هناية عام    
ولبلوغ هذه الغاية، . االختبار سواء يف املواقع امليدانية أو املقر قبل تطبيقها على الصعيد العاملي     

عب الرئيسية يف املقر قبـل هنايـة        من املزمع تنظيم حلقيت عمل يف امليدان وأخرى لفائدة الش         
كما ستعقد حلقة عمل مع جلنة اإلدارة العليا سيتم خالهلا إنشاء مشروع سجل    . ٢٠١٢ عام

سيجري صقله عندما يتم تطبيق منهجية إدارة املخاطر املؤسسية يف مجيع           ) ٢٠١٢(للمخاطر  
اء على املخاطر وسيسلط مشروع سجل املخاطر األضو).  وما بعدها٢٠١٣سنة (أحناء العامل 

األسـاس الـذي    وسيكون  الوقوع املرتفعة   أو ذات احتماالت    /الرئيسية ذات اآلثار الشديدة   
 فيما يتعلق بتحديد اجلهات املسؤولة عن حتمل املخاطر والتخفيـف           ، عليه األولويات  ستنبين

.  من نصيب العـاملني يف امليـدان ويف املقـر          ،من وطأهتا واإلعداد هلذا النوع من النشاط      
، تدريب العاملني يف إطار عشر عمليات قطرية رئيـسية ويف           ٢٠١٣وسيجري، خالل عام    

 وحبلـول  .شعب املقر الرئيسية وذلك عن طريق إجراء مترينات مركزة يف جمال تقييم املخاطر      
 موظفاً آخرين يف مجيع أحناء العـامل علـى          ٥٠، من املفترض أن حيصل      ٢٠١٣ أواخر عام 

ع أن يتولوا البدء يف تطبيق إطار إدارة املخاطر املؤسـسية كـل يف              التدريب أيضاً ومن املتوق   
  .املواقع القطرية اليت يوجدون فيها بعد ذلك

وسيشرف علـى إدارتـه مركـز       . وسينفذ املشروع بإشراف نائب املفوض السامي       -١٩
اخلدمات العاملي التابع للمفوضية يف بودابست وسيجري إنشاء فريق استشاري صغري خـاص             

وقد مت إعداد مشروع سياسة إدارة املخاطر       . وع لدعم مدير املشروع وإسداء املشورة له      باملشر
لآلليات واألدوار واملسؤوليات املتعلقـة     العريضة  ويبني ذلك املشروع اخلطوط     . وهو قيد النظر  

، ختـصيص   ٢٠١٢يونيه  /وقد مت يف حزيران   . باإلدارة الرشيدة يف إطار إدارة املخاطر املؤسسية      
 األولية الالزمة للشروع يف األنشطة كما مت بالفعل حتديد مالمح مدير مكرس خلدمـة               املوارد

  .املشروع ممن ميتلكون اخلربات الالزمة يف جمال إدارة املخاطر املؤسسية

  ود إطار إلدارة املخاطر املؤسسية عدم وج:عامل اخلطر الذي جرى حتديده

  الشراء  -هاء  
لتركيز على دراسة مسألة الـشراء بالتفـصيل يف         اختار جملس مراجعي احلسابات ا      -٢٠
 والتدريب  وقد أسفر ذلك عن حتديد اجمللس للحاجة إىل حتسني مستوى املهنية          . ٢٠١١ عام

كما الحظ اجمللس عدم وجود معطيات      .  عملية الشراء يف املفوضية    يف أوساط املسؤولني عن   
جناز عملية تسليم البـضائع يف      وخاصة بشأن إ  منظمة بشأن النتائج النامجة عن وظيفة الشراء        
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وأخرياً، . الوقت احملدد من قبل املوردين مما يعرض املفوضية لالحتيال وتردي قيمة املشتريات           
رأى اجمللس أن هناك حاجة إىل تطبيق واستخدام مؤشرات األداء األساسية املفيـدة علـى               

  .الصعيد القطري
 إىل مسألة بناء كفـاءات املـوظفني        ت دائرة إدارة اإلمدادات يف املفوضية     طَّوقد خت   -٢١

وقد وضعت  . ت منها إحدى أولوياهتا يف السنوات القادمة      لاملسؤولني عن عملية اإلمداد وجع    
الكفاءات واسـتراتيجية تدريبيـة    /تلك الدائرة خطة عمل شاملة حتتوى على إطار للمعارف        

دورة توجيهية لفائـدة    يتعني تنفيذمها بدعم من مركز التعلم العاملي وقد بلغت عملية تطوير            
املوظفني املعنيني حديثاً مللء الوظائف مرحلة متقدمة ومن املتوقع أن يبدأ العمل هبـا خـالل    

وعالوة على ذلك، أمت عدد من موظفي اإلمـدادات مـن           . ٢٠١٢الفصل الثالث من عام     
بتلك خمتلف املستويات دورة معتمدة بشأن املشتريات واإلمدادات العامة أو أهنم سيلتحقون            

وتنوي دائرة إدارة اإلمدادات أيضاً وضع خريطة حلصر موظفي اإلمدادات التـابعني            . الدورة
ني يف مجيع أحناء العامل استناداً إىل املؤهالت املعترف هبا وذلـك كطريقـة              لللمفوضية والعام 

  .للتعرف على الثغرات املوجودة يف املعارف واملتطلبات اإلضافية
ملوردين توافق املفوضية على التوصية اليت تقدم هبا جملس مراجعي          وفيما يتعلق بأداء ا     -٢٢

احلسابات وعليه أدرجت دائرة إدارة اإلمدادات مسألة جتميع املعلومات عن أداء املـوردين             
أما فيما خيص تطبيـق مؤشـرات األداء        . ٢٠١٢ضمن األهداف اليت تنوي حتقيقها يف عام        
يم األداء يف جمال الشراء فإن املفوضية تنكب على         الرئيسية على الصعيد القطري من أجل تقي      

استعراض مؤشرات األداء الرئيسية املتعلقة بتعقب الشحنات وكذلك اسـتعراض التـدابري            
وعالوة على ذلك   . اخلاصة باألداء يف احلاالت الطارئة مقارنة باألداء يف احلاالت غري الطارئة          

 األداء الرئيسية فيما خيص الكفـاءات       تنوي املفوضية وضع هنج الغرض منه تعزيز مؤشرات       
وأخرياً، ستقترح املفوضية وضع مؤشـرات أداء رئيـسية         . الالزمة يف سلسلة التوريد   املهنية  

  .معيارية دنيا ووضع تقارير عن اإلمدادات املعيارية بالنسبة لكل عملية

؛  ضعف مستوى مهنية وتدريب مـوظفي اإلمـدادات        ‘١‘ :عوامل اخلطر اليت جرى حتديدها    
عدم وجود مؤشرات أداء رئيسية      ‘٣‘عدم وجود معطيات منظمة عن أداء وظيفة الشراء؛          ‘٢‘

  لصعيد القطريعلى ا

  التوصيات الرئيسية  -ثالثاً  

  )١٣الواردة يف الفقرة (التوصية   -ألف  
بأن تقوم على وجه السرعة بدراسة السبل الكفيلة بتنفيـذ          "يوصي اجمللس املفوضية      -٢٣

لتحديد املخاطر والتخفيـف مـن      " مبسطة" وذلك بأن تضع، أوالً، ترتيبات       إدارة املخاطر، 
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تركز إال على املخـاطر ذات اآلثـار         تشمل مجيع املوظفني واملكاتب القطرية وال      حدهتا ال 
  ".أو ذات احتماالت الوقوع املرتفعة، اليت حتددها جمموعات تركيز خمتارة/الشديدة و

  التدابري اليت اختذهتا اإلدارة    
تقبل املفوضية توصية اجمللس القاضية بدراسة السبل الكفيلة لتنفيـذ إدارة املخـاطر               -٢٤

، ٢٠١٢وسيجري تدريب جلنة اإلدارة العليا، حبلول أواخر عـام          . املؤسسية على حنو أسرع   
على إدارة املخاطر املؤسسية كما سيجري وضع مسودة لسجل املخاطر املؤسسية وسـيتم             

 يف الوقت ذاته، وضـع إطـار        ري،وسيج.  التطبيق يف املقر وامليدان    حتديثها عند الشروع يف   
. ومنهجية بسيطني إلدارة املخاطرة املؤسسية فضالً عن جمموعات أدوات ومـواد إرشـادية            

وسيتم اختبار استراتيجييت االتصال والتعلم يف امليدان ويف املقر قبل بدء التنفيذ على الـصعيد               
طبيق املنهجية واإلطار يف عشر عمليات كربى ويف الـشعب          ومن املزمع أن جيري ت    . العاملي

  .٢٠١٣الرئيسية باملقر يف عام 

  )٧٧الواردة يف الفقرة (التوصية   -باء  
بأن تستعني دائرة إدارة اإلمدادات باألعمال الـيت قامـت هبـا يف             "يوصي اجمللس     -٢٥
لقائمة وممارسات  حتديد أي أوجه قصور منهجي يف النظم ا       ) أ: ( من أجل ما يلي    ٢٠١٢ عام

  ".نظم وضوابط معززة لتوليد البيانات املتعلقة باألصولإنشاء  )ب(العمل؛ 

  التدابري اليت اختذهتا اإلدارة    
من التوصية تنكب دائرة إدارة اإلمدادات على حتليل األسباب         ) أ(فيما يتعلق باجلزء      -٢٦

املادي من األصول ومن خالل     اجلذرية حلاالت التضارب اليت ُعثر عليها خالل عملية التحقق          
من التوصية، جيري تدارك كل مواطن ) ب(وفيما يتعلق باجلزء   . وسائل أخرى بشكل مستمر   

الضعف املوجودة يف نظام ختطيط املوارد يف املؤسسة أو يف ممارسات العمـل اخلاصـة هبـا                 
اض أوامر الشراء    وستتوىل دائرة إدارة اإلمدادات أيضاً استعر      .تضمينها يف تقارير استثنائية    أو

على أساس يومي لضمان وضع البارامترات املتعلقة باملشتريات من املمتلكـات واملنـشآت             
  .٢٠١٢وتنوى املفوضية تنفيذ هذه التوصية حبلول هناية عام . واملعدات على النحو الصحيح

  )٨٤الواردة يف الفقرة (التوصية   -جيم  
 تتعلق مبواطن ضـعف سـبق أن        ٢٠١١معظم استنتاجات عام    "يالحظ اجمللس أن      -٢٧

لوحظت، لذا فهو يكرر توصياته السابقة بأن تضع املفوضية أدوات وقوائم مرجعية مشتركة             
ينبغي استعماهلا لدى تنفيذ عملية التحقق لدى الشركاء، وبأن يقـدم للمـوظفني، الـذين               

بالقواعـد  يقومون بزيارات الرصد املايل، التدريب املناسب على أن يكونوا ملمـني متامـاً              
  ".واإلجراءات اليت خيضع هلا الشركاء املنفذون
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  التدابري اليت اختذهتا اإلدارة    
 ١٠-٨تتبع املفوضية هنجاً شامالً ملعاجلة هذه التوصية على النحو املفصل يف الفقرات               -٢٨
ويشمل ذلك حتليل املمارسات والثغرات الراهنة، ووضع هنج للرصد القـائم علـى             . أعاله

ألدوات الداعمة، ووضع أسس عملية تشاورية تشمل فريقاً مرجعياً ميدانياً مـن            املخاطر وا 
أجل استعراض هنج الرصد املقترح واألدوات الداعمة؛ ووضع النهج موضع التجربة يف موقع             

ويقوم باإلشراف علـى    . خمتار يف امليدان؛ ووضع التعليمات والتوجيهات ومناهج التدريب       
جمال التنفيذ التابعـة لـشعبة      ر دائرة إدارة شؤون الشركاء يف       هذه العملية يف الوقت احلاض    

التنظيم املايل واإلداري، وتنوي املفوضية تنفيذ هذه التوصية حبلول هناية الربع الثالـث مـن               
  .وستجرى استعراضات منتظمة الستيعاب الدروس املستفادة. ٢٠١٣ عام

  )١٢٠الواردة يف الفقرة (التوصية   -دال  
حتسني عمليات التسجيل    )أ(: س بأن تتوىل املفوضية إعطاء األولوية ملا يلي       يوصي اجملل   -٢٩

يف نظام ختطيط موارد املؤسسة التابع للمفوضية أو العودة،          اليت تقوم هبا أفرقة اإلمدادات احمللية     
إذا مل يتحقق ذلك، إىل التعقب املركزي للشحنات عن طريق دائرة إدارة اإلمدادات، من أجل               

دائـرة  إمكانية املقارنة بني مقاييس األداء اليت تداوم         )ب(؛  لوقت التسليم عملي  س  توفري مقيا 
على تطبيقها يف جمال إيصال اإلمدادات يف حاالت الطوارئ ويف غري حاالت            إدارة اإلمدادات   

اإلملام جبوانب الكفاءة الفنية يف إطار مؤشر التوظيف الذي تداوم الدائرة علـى              )ج(؛  الطوارئ
 تنظيم مؤشرات األداء الرئيسية املؤسسية اخلاصة بالدائرة حبيث تـشكل أساسـاً            )د( تطبيقه؛

  .لإلبالغ على املستوى القطري بشأن األداء املتعلق باإلمداد

  التدابري اليت اختذهتا اإلدارة    
للتصدي بشكل شامل ملختلف جوانب التوصية تنكب املفوضية علـى اسـتعراض              -٣٠

تعلقة بتعقب الشحنات بغرض حتديد املسؤوليات خبصوص كـل         مؤشرات األداء الرئيسية امل   
ويف سياق ما تقوم به املفوضية من عمل دائب لتعزيـز          . خطوة من اخلطوات يف إطار العملية     

االستجابة للطوارئ تعكف أيضاً على حتديد التدابري اخلاصة بإيـصال اإلمـدادات يف غـري         
وعالوة على ذلـك،    .  حاالت الطوارئ  حاالت الطوارئ مقارنة بإيصال تلك اإلمدادات يف      

تزمع املفوضية وضع هنج لتعزيز مؤشرات األداء الرئيسية فيما خيص الكفاءة الفنية للعاملني يف              
وأخرياً ستقترح املفوضية مؤشرات أداء رئيسية معيارية دنيا ووضع تقـارير           . سلسلة اإلمداد 

الغرض أعضاؤها مـن دائـرة      وستنشأ فرقة عمل لذلك     . معيارية عن اإلمدادات لكل عملية    
  .إدارة اإلمدادات وكبار موظفي اإلمدادات من امليدان
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  )١٣٨الواردة يف الفقرة (التوصية   -هاء  
تنفيـذ   )أ (:ا يليبأن تقوم دائرة إدارة اإلمدادات التابعة للمفوضية مب      "أوصى اجمللس     -٣١

ـ              ؛رع وقـت ممكـن    خططها الرامية إىل توفري معلومات موثوقة عن أداء املـوردين يف أس
 اختاذ قرارات إلدارة أداء املوردين، والعقود، و    بصورة منهجية   استخدام هذه املعلومات     )ب(

  ". فيما يتعلق مبنح االتفاقات اإلطاريةتقوم على األدلة

  التدابري اليت اختذهتا اإلدارة    
ملتعلقـة  توافق املفوضية على توصية اجمللس وأشارت إىل أهنا أدرجت جتميع البيانات ا             -٣٢

 وستتصل املفوضية باألفرقة العاملة املعنية التابعة للجنـة         ٢٠١٢بأداء املوّردين يف أهدافها لعام      
اإلدارية الرفيعة املستوى لتقييم املمارسات اجليدة اليت تتبعها الكيانات األخرى التابعـة لألمـم              

فر يف إدارة أداء املوّردين     وسوف تستخدم املعلومات اخلاصة بأداء املوّردين، حاملا تتوا       . املتحدة
وعالوة علـى   . وعقودهم، على حنو منهجي، ويف اختاذ قرارات مستنرية بشأن انتقاء املوّردين          

ذلك، بدأت بالفعل وحدة ضمان اجلودة، اليت أنشئت يف اآلونة األخرية، داخـل دائـرة إدارة          
ويد املوّردين بتعليقاهتا على    اإلمدادات، يف مجع البيانات عن نوعية بنود اإلغاثة األساسية ويف تز          

  . ٢٠١٣ وتزمع املفوضية تنفيذ هذه التوصية حبلول هناية الربع األول من عام. تقييماهتا

  )١٥٨الواردة يف الفقرة (التوصية   -واو  
املقدم إىل  استراتيجية واضحة لتوسيع نطاق الدعم      بأن تضع املفوضية    "يوصي اجمللس     -٣٣

حتليل مدى اإلنفاق على اخلدمات مثل       )أ( :ىل ما يلي   إ استناداً،  اخلدماتامليدان لغرض شراء    
 ؛ أو صيانة املركبات على امتداد الـشبكة القطريـة         ،اإلمداد بالوقود  وأاتف،  واهل وأاألمن،  

واالسـتعانة  املواقع الرئيسية للمفوضـية،  أسواق حتليل مدى وجود موردين عامليني يف   )ب(
وتدعيم التعاقد   اتساق إجراءات    ربعحتقيقها  ليت ميكن    ا اخلرباء بشأن مدى الوفورات   مبشورة  

املتعلقة ولويات  األموظفي اإلمدادات يف البلدان بشأن      تعليقات   )ج( ؛القدرة الشرائية العاملية  
  ".العامليةية اإلطاراالتفاقات وضع ب

  التدابري اليت اختذهتا اإلدارة    
وعليه فـإن   . لية أو هي رهينة توافرها    ختضع معظم اخلدمات املتاحة حملياً للوائح احمل        -٣٤

أما بالنسبة إىل اإلمداد بالوقود وصيانة املركبـات        . جتميع الطلبات ليس أمراً ممكناً أو عملياً      
فستبحث املفوضية إمكانية املزج بني املصادر كجزء الحق من املـشروع املتعلـق بـإدارة               

ت موظفي اإلمدادات املوجودين    وستسعى دائرة إدارة اإلمدادات إىل تلقي إسهاما      . أسطوهلا
وتزمـع  . يف امليدان من أجل حتديد األولويات بالنسبة لوضع االتفاقات اإلطاريـة العامليـة            

  . ٢٠١٣املفوضية تنفيذ هذه التوصية حبلول هناية الربع الثاين من عام 
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  )١٦٠الواردة يف الفقرة (التوصية   -زاي  
التحديد ) أ: (ما يلي خدمات التعاقد    بأن تتضمن استراتيجية  "كذلك  وصى اجمللس   ي  -٣٥
  إىل ٢٠١٢عام   من    اعتباراً سيجري فحصها واختبارها سنوياً   اخلدمات اليت   ألولوية  ضح  االو
موافقة جلنة العقود على ما يتم اختياره، وعلى ختـصيص          احلصول على   ) ب (؛٢٠١٥ عام

  ."ية ومنح العقود املتعلقة هبااإلطاروضع االتفاقات موارد داخلية واستشارية ل

  التدابري اليت اختذهتا اإلدارة    
تركز املفوضية، يف الوقت احلاضر، على ترشيد املشتريات من املركبات اليت تبـشِّر               -٣٦

ومبجرد تنفيـذ مـشروع إدارة      . بإمكانية حتقيق أكرب قدر من الوفورات وربط موارد هائلة        
وسُيسعى إىل . من اخلدمات أو السلع مثل املولِّداتاألسطول سيتم النظر يف جمموعات أخرى 
  .احلصول على املوافقة الالزمة للجنة العقود

  التوصيات األخرى  -رابعاً  

  )١٦الواردة يف الفقرة (التوصية   -ألف  
أن تعزز املفوضية عملياهتا الشهرية املتعلقة بـإغالق        احلاجة إىل   "يعيد اجمللس تأكيد      -٣٧

سبيل املثال، االستعراض املوثَّق واملصادق عليه ألرصـدة األصـول          احلسابات لتشمل، على    
واخلصوم، واستعراض اإليرادات والنفقات مقارنة بامليزانيات، وموافقة املوظفني املـسؤولني          

  ". اليت يتولون املسؤولية عنهاموازين املراجعةاملعنيني يف املقر وامليدان على مكونات 

  رةالتدابري اليت اختذهتا اإلدا    
لقد عملت املفوضية على حتديد اجملاالت اليت ينبغي أن ختضع لالسـتعراض وعلـى      -٣٨

إعطائها األولوية وبدأت يف وضع أسس عملية شاملة وموثقة جيري يف إطارهـا اسـتعراض               
وسيستتبع ذلك قيام املوظفني املسؤولني املُعيَّنني      . البارامترات األساسية للبيانات املالية يف املقر     

راض األرصدة املادية وإقرارها يف هناية كل شهر، وإرفاقها بـشرح يوضـح الفـروق     باستع
وسيستكمل ذلك الحقاً ببدء تنفيذ عملية مماثلة يف امليدان خالل الربع الثالث مـن              . الكبرية
  . ٢٠١٢ عام

  )٢٦الواردة يف الفقرة (التوصية   -باء  
ض متطلبـات رأس ماهلـا      اعرستا) أ(:  تقوم مبا يلي   بأن"يوصي اجمللس املفوضية      -٣٩

 على صـندوق     مليون دوالر الذي يطّبق حالياً     ٥٠املتداول مبا يف ذلك مدى كفاية سقف        
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 براجمها وتدفقاهتا النقدية هبدف احملافظـة علـى         إدارة) ب (؛رأس املال املتداول والضمان   
  ".متوسط موجوداهتا النقدية غري املربوطة مبستوى يعادل ما ال يتجاوز نفقات شهرين

  التدابري اليت اختذهتا اإلدارة    
من التوصية بدأت املفوضية بالفعل استعراض مـدى كفايـة          ) أ(فيما يتعلق باجلزء      -٤٠

 ملون دوالر املطبق حالياً، وستعرض االستنتاجات واملقترحـات علـى اللجنـة             ٥٠سقف  
 فإن موجوداهتـا    من التوصية ) ب(أّما فيما يتعلق باجلزء     . ٢٠١٣التنفيذية للنظر فيها يف عام      

النقدية غري املربوطة ال تتجاوز مستوى يعادل نفقات شهرين وستواصل املفوضـية احلفـاظ     
  .على ذلك املستوى

  )٣٠الواردة يف الفقرة (التوصية   -جيم  
 إجيـاد حتّسن تقدمي تقاريرها املالية الداخلية عن طريق        بأن  "يوصي اجمللس املفوضية      -٤١

ة إىل املعلومات الالزمة يف كل مستوى من مستويات اإلدارة،           لالحتياجات الرئيسي  واففهم  
 للمؤشرات الرئيسية لإلدارة العليـا، مـع        "لوحات بيانية "مبا يف ذلك حتليل الفروق ووضع       

  ".االهتمام بيانات سردية كافية لتركيز االنتباه على اجملاالت اليت تستدعي

  التدابري اليت اختذهتا اإلدارة    
وستعمل . ية على التوصية وتعترف بأمهية تقدمي التقارير املالية الداخلية        توافق املفوض   -٤٢

وتزمـع  . املفوضية على حتسني تقاريرها املالية الداخلية مراعية النقاط اليت أشار هبا اجمللـس            
  .٢٠١٣املفوضية اختاذ اإلجراءات الالزمة ملعاجلة هذه التوصية حبلول الربع الثاين من عام 

  )٣٤الواردة يف الفقرة (التوصية   -دال  
أسباب شطب القيد واالعتمـادات املخصـصة        بأن حتلّل " يوصي اجمللس املفوضية    -٤٣

 وأن تأخذ باالستعراضـات     ٢٠١١ضمونة التحصيل اليت سجلت يف عام       املللحسابات غري   
  ".الشهرية ألرصدة رأس ماهلا املتداول من أجل محاية أصوهلا

  التدابري اليت اختذهتا اإلدارة    
بدأت املفوضية يف حتليل أسباب شطب القيد واالعتمادات املخصصة للحسابات غري      -٤٤

وسُتعدُّ تقارير التقادم املتعلقة بأرصدة أصوهلا . ٢٠١١املضمونة التحصيل اليت ُسجلت يف عام 
وخصومها اجلارية الرئيسية وسيتم فحصها يف إطار عملية االستعراض واإلقرار فيما يتعلـق             

  .ايل الشهري كما أشار وأوصى اجمللس بهباإلغالق امل
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  )٣٩الواردة يف الفقرة (التوصية   -هاء  
وتعطـي األولويـة     بأن تضع توصيفات مناسبة للوظائف    "املفوضية  يوصي اجمللس     -٤٥

الستقدام املوظفني ذوي املؤهالت املناسبة للتعيني يف الوظائف اإلضافية املعتمـدة يف جمـايل              
  ".أسرع وقت ممكنيف ع املالية ومراقبة املشاري

  التدابري اليت مت اختاذها    
 وظيفـة مـن وظـائف الـشؤون املاليـة           ٥٠وافق املفوض السامي على إنشاء        -٤٦

وستـشغل  . املالية ومراقبة املشاريع الستكمال القدرة على اإلدارة املالية يف امليدان         /واإلدارية
. ة فترة السنتني ومدى توافر املوارد     تلك الوظائف باتباع هنج تدرجيي، مع مراعاة دورة ميزاني        

 األوىل فمن املقرر أن تكتمل عملية استقدام شاغليها حبلـول       ٢٤  لأما فيما يتعلق بالوظائف ا    
  . وقد جرى بالفعل تنقيح وحتديث توصيفات الوظائف لتلك املناصب. ٢٠١٢هناية عام 

  )٤٦الواردة يف الفقرة (التوصية   -واو  
تنفيذ الضوابط املالية الرفيعة املستوى     ) أ: (وم املفوضية مبا يلي   بأن تق "يوصي اجمللس     -٤٧

املناسبة لرصد األنشطة يف امليدان واستعراض هياكلها القائمة للمساءلة لتحديد وكفالة وجود            
ملساءلة مقابل منظمات   املتعلق با قياس هيكلها   ) ب(إطار مناسب للضوابط الداخلية وتفعيله؛      

لى إجياد إطار يليب االحتياجات التشغيلية ُمعـّززة يف الوقـت ذاتـه             ُمفّوضة مماثلة، عاملة ع   
   ".والرقابة املساءلة

  التدابري اليت اختذهتا اإلدارة    
من هذه التوصية، تعتزم املفوضية معاجلـة الثغـرات القائمـة يف            ) أ(ملعاجلة اجلزء     -٤٨

 تفويض السلطة وتنقـيح     الضوابط الداخلية فيما يتعلق باإلدارة املالية عن طريق حتديث خطة         
، )ب(وفيما يتعلق هبيكل املساءلة وعلى النحو املوصى به، يف اجلـزء            . الدليل املايل وحتديثه  

وتعتزم . ستعمل املفوضية على وضع إطار يراعي الواقع املعاش يف امليدان واجلانب العملي منه            
املفّوضـة األخـرى    املفوضية كذلك أن تنظر يف أفضل املمارسات اليت تأخذ هبا املنظمات            

إالّ أنه بالنظر إىل املركز الفريد من نوعه الذي تتمتع به املفوضـية             . العاملة يف اجملال اإلنساين   
وطابعها الذي مييزها بوصفها كياناً يتصدى للطوارئ وهيكلها التمويلي والبيئة التشغيلية اليت            

جه الشبه ما يكفي مما ميكنها تعمل فيها، فإن من املستبعد أن جتد املفوضية منظمات هلا من أو          
  . فيما يتعلق مبوضوع املساءلةإليه هيكلهامن أن تقيس باالستناد 
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  )٤٨الواردة يف الفقرة (التوصية   -زاي  
ث سياسـاهتا   يض وحتد استعرا) أ(:  تقوم مبا يلي   بأن" يوصي اجمللس املفوضية أيضاً     -٤٩

ة نظمها لكشف الغـش ورصـده؛       وإجراءاهتا احلالية املتعلقة مبكافحة الغش لضمان مالءم      
  ".ضع توجيهات شاملة بشأن مكافحة غسل األموالو )ب(

  التدابري اليت اختذهتا اإلدارة    
من التوصية، ستستعرض املفوضية وحتدث سياستها وإجراءاهتا       ) أ(فيما يتعلق باجلزء      -٥٠

ـ    . احلالية ملكافحة الغش بالتنسيق مع الشعب الفنية املعنية        فـإن  ) ب(اجلزء  أما فيما يتعلق ب
املفوضية بصدد وضع الصيغة النهائية لورقة مفاهيمية ترسي األساس الالزم لوضـع وتنفيـذ              

وستغطي الورقة املفاهيمية اإلطار الـزمين لوضـع        . توجيهات بشأن مكافحة غسل األموال    
سياسة تتعلق مبكافحة غسل األموال وإجراءاهتا وتنفيذها واالمتثال هلا والتـدريب بـشأهنا             

وستوفر األساس الذي ستقوم عليه املباحثات اليت ستجرى داخل املفوضـية،           . بالغ عنها واإل
وسيسمح ذلـك للمفوضـية     . واملشاورات على صعيد األمم املتحدة وسائر املنظمات املعنية       

بتلقي املزيد من التوجيهات لدى وضع خطة مشروع مع مراعاة املخاطر اليت تتعـرض هلـا                
  . استهدافها يف جمال غسل األموالاملفوضية يف هذا الصدد و

  )٥٢الواردة يف الفقرة (التوصية   -حاء  
تكون ملراقبة النوعية   ضع إجراءات   تتوصيته السابقة إىل املفوضية بأن      "يكرر اجمللس     -٥١

  ". االكتوارينيا سالمة البيانات املقدمة إىل خربائهإثبات وموثقة من أجل صارمة

  ةالتدابري اليت اختذهتا اإلدار    
ستعزز املفوضية إجراءات الرقابة اليت تتبعها من أجل اإلشهاد على سالمة البيانات،              -٥٢

مبا فيها البيانات الواردة من أطراف ثالثة، مثل مجعية التأمني التعاوين ملوظفي األمم املتحـدة               
، ويف هذا الصدد، جيري اختاذ ما يلزم من تدابري        . اليت يديرها مكتب األمم املتحدة يف جنيف      

مبا يف ذلك توضيح األمور مع األطراف الثالثة بشأن البيانات املطلوبة بشكل حمدد من أجـل             
وستعمل املفوضية مع اجلهات الداخلية     . إجراء حتليل أويل معمق للبيانات قبل إثبات صحتها       

واخلارجية اليت تقدم بيانات التقييم االكتواري قبل وقت كاف من عملية إغالق حـسابات              
 من أجل إبراز حاالت إسقاط البيانات املسجلة سابقاً وافتقارها للدقة والعمـل             ٢٠١٢عام  

  . ٢٠١٢على وضع جمموعة بيانات ذات نوعية جيدة لعام 
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  )٥٩الواردة يف الفقرة (التوصية   -طاء  
 امجيـع حـساباهت   إخـضاع   "يكرر اجمللس توصيته السابقة بأن تستمر املفوضية يف           -٥٣

  ". وأن تغلق أي حسابات غري ضروريةيليوحتلاملصرفية لفحص دوري 

  التدابري اليت اختذهتا اإلدارة    
تتوىل املفوضية، بالفعل وبانتظام، استعراض عدد احلسابات املصرفية اليت تقتـضيها             -٥٤

العمليات ومقتضيات القطع األجنيب، وحسابات االستثمار، ومحالت مجع        : طبيعة احلسابات 
: ويف هذا الـصدد سـتتولّى املفوضـية       . سابات النقدية التربعات من القطاع اخلاص؛ واحل    

استعراض وحتديد عدد مستهدف من احلسابات املصرفية الالزمة لكل املنـاطق حبـسب           )أ(
القيام باستمرار بإغالق احلسابات املصرفية اليت يتبني أهنا غري         ) ب(طبيعة احلسابات املصرفية؛    

أنشطة املصارف واليت تسلط األضواء على      وستوضع التقارير اخلاصة ب   . نشطة وغري ضرورية  
احلسابات املصرفية اليت حيتمل إغالقها، كما سيجري فحصها يف إطار اسـتعراض عمليـة              

  .إغالق احلسابات الفصلية القادمة

  )٦٣الواردة يف الفقرة (التوصية   -ياء  
 يفه  بأن تقوم املفوضية، متخذة كمنطلق هلا التقدم الذي سبق إحراز         "يوصي اجمللس     -٥٥

لقيمة، باستكـشاف تكـاليف   اإجراء التسويات املصرفية اليومية للحسابات املصرفية العالية     
، لتشمل شىت احلـسابات املـصرفية       ومزايا متديد العمل هبذه املمارسة، مىت كان ذلك ممكناً        

  ."الكربى املوجودة خارج املقر

  التدابري اليت اختذهتا اإلدارة    
قدم كما استمرت يف وضع املمارسات اجليدة فيما يتعلق         واصلت املفوضية إحراز ت     -٥٦

وتولت املفوضـية، كـذلك،     . بإجراء التسويات اليومية اخلاصة حبسابات املقر العالية القيمة       
تعزيز مراقبتها للتسويات املصرفية اليت جتري على الصعيد امليداين من أجل التثبت شهرياً من              

 هناك بعض القيود التقنية يف نظام ختطـيط املـوارد يف   غري أن . الضوابط واالمتثال يف امليدان   
على )  املطبق يف إطار نظام إدارة النظم واملوارد واألفرادPeopleSoft MSRPبرنامج (املؤسسة 

مستوى وحدة دفتر األستاذ العام وتلك القيود جتعل من الصعب متديد العمل بالنهج احلـايل               
البلدان اليت تعمل يف بيئة وظيفية ال مركزية إىل حد      ليشمل مجيع احلسابات املوجودة يف مجيع       

وال ميكن، يف الوقت الراهن، للمكاتب امليدانية االضطالع بالتسويات املصرفية اليومية           . كبري
بدون إضافات هامة يف عدد املوظفني وبدون إجراء العمليات التحسينية التقنيـة وحتـديث              

ف تكاليف ومزايا متديد العمل هبذه املمارسـة        غري أنه ينبغي للمفوضية، أن تستكش     . النظام
  .ليشمل احلسابات املصرفية املوجودة خارج املقر
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  )٦٦الواردة يف الفقرة (التوصية   -كاف  
أن تقوم شعبة اإلدارة املالية والتنظـيم اإلداري التابعـة          ) أ: (مبا يلي "يوصي اجمللس     -٥٧

 املعنيني بشأن إجـراءات التـسويات       للمفوضية بوضع وتوفري برامج تدريبية جلميع املوظفني      
املصرفية يف هناية الشهر ويف هناية السنة، وأن حترص، من خالل مراقبة عّينات من التسويات               

أن يشمل االستعراض الـشهري     ) ب(املصرفية، على امتثال مجيع املوظفني املعنيني للقواعد؛        
قيد املعامالت وفقاً للفترة املاليـة      الذي ُتجريه املفوضية للتسويات املصرفية استعراضاً لكفالة        

  ".، مبعاجلة ما لوحظ من أوجه الضعف٢٠١٢الصحيحة، وللقيام خالل عام 

  التدابري اليت اختذهتا اإلدارة    
من التوصية، تتوىل املفوضية، حالياً، إصدار تعليمات مفـّصلة         ) أ(فيما يتعلق باجلزء      -٥٨

ة واليت تستخدم يف التسويات املصرفية يف هنايـة  بشأن عمليات التسوية املصرفية يف هناية السن    
وملعاجلة املخاوف اليت تنتاب اجمللس ستعمد املفوضية إىل زيادة توسيع نطاق الربامج            . الشهر

التدريبية احلالية املتعلقة بالتسويات املصرفية على اإلنترنت، كما سيجري تعزيز التوجيهـات            
باملذكرات اإلدارية اخلاصة بـاإلغالق الـشهري       بشأن إجراءات التاريخ الفاصل فيما يتعلق       

من ) ب(أما فيما يتعلق باجلزء     . ٢٠١٢واليت ستصدر خالل الربعني الثالث والرابع من عام         
التوصية وبالتوضيح الذي سيبديه مراجعو احلسابات يف مرحلة الحقة والذي يقضي بأن تقوم             

عينات، فستضع املفوضـية إجـراء      املفوضية باستعراض تسوياهتا املصرفية على أساس أخذ ال       
  .يقضي باالضطالع باستعراضات شهرية على أساس أخذ عّينات

  )٧٠الواردة يف الفقرة (التوصية   -الم  
بأن تستعرض العمر االقتصادي النافع املسند لألصول، مع        "يوصي اجمللس املفوضية      -٥٩

سطول املقترحة اليت جيري إيالء اهتمام خاص للعمر النافع للمركبات يف ضوء سياسة إدارة األ
  ".وضعها حالياً

  التدابري اليت اختذهتا اإلدارة    
ستتوىل املفوضية، عن طريق دائرة إدارة اإلمدادات التابعة هلا، اسـتعراض العمـر               -٦٠

االقتصادي النافع ألصوهلا، وخاصة املركبات اخلفيفة، مع مراعاة املعايري التقنية والظروف اليت         
وة على ذلك، ستتوىل دائرة إدارة اإلمدادات، بالتنسيق مـع العمليـات            وعال. تستخدم فيها 

القطرية، استعراض ما إذا كانت بنود املمتلكات واملنشآت واملعدات الـيت مت اقتناؤهـا يف               
  .يد االستخدام أم الق ال تزال ١٩٩٥ عام
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  )٧٣الواردة يف الفقرة (التوصية   -ميم  
رصد امتثال املكاتب القطرية ألحكام     ) أ: (مبا يلي تقوم  "يوصي اجمللس املفوضية بأن       -٦١

إصدار تعليمات للممثلني تعيد فيها تأكيد مسؤوليتهم عن        ) ب(اتفاقات حقوق االستعمال؛    
  ".حفظ سجالت دقيقة ومستكملة ألصول املفوضية املعارة للشركاء املنفذين

  التدابري اليت اختذهتا اإلدارة    
لتوجيهات إىل العمليات امليدانية بشأن مسؤولياهتا املتعلقـة        ستقدم املفوضية املزيد من ا      -٦٢

وعالوة على ذلك، ستدرج املفوضية، كما فعلـت ذلـك          . باألصول املعارة للشركاء املنفذين   
، األصول املعارة للشركاء املنفذين يف عملية التحقق املادي من املمتلكـات            ٢٠١١خالل عام   

  .٢٠١٢زم املفوضية تنفيذ هذه التوصية حبلول هناية عام وتعت. واملنشآت واملعدات اليت تقوم هبا

  )٩٧الواردة يف الفقرة (التوصية   -نون  
بأن تواصل عملها لتنقية سجل األصول بالتركيز مبدئياً على   "يوصي اجمللس املفوضية      -٦٣

  ".األصول ذات القيمة املتبقية

  التدابري اليت اختذهتا اإلدارة    
 على األصول ذات    ٢٠١٢ التحقق املادي اليت ستجري يف عام        ستركّز املفوضية عملية    -٦٤

وعالوة على ذلك، ستجري املفوضية استعراضات حتليلية هبدف حتديد مـدى           . القيمة املتبقية 
  .٢٠١٢ ومن املزمع تنفيذ هذه التوصية حبلول هناية عام. صحة البيانات املتعلقة بتلك األصول

  )١٠٠الواردة يف الفقرة (التوصية   -سني  
يكرر اجمللس توصيته السابقة بأن حتدد املفوضية بوضوح األهداف والفوائد املتوخاة           "  -٦٥

ملشروع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وأن تضع منهجية لتتبع وإدارة حتقيق الفوائـد              
  ".بشكل رمسي

  التدابري اليت اختذهتا اإلدارة    
وعالوة . سية لرصد البيانات واالمتثال لإلجراءات    مت حتديد قائمة مبؤشرات األداء الرئي       -٦٦

ت املفوضية الفوائد اليت تعود هبا املعايري احملاسبية الدولية         دعلى ذلك، وطبقاً لتوصية اجمللس، حد     
للقطاع العام على اإلدارة وهي تعكف هبّمة على تعزيز الفوائد املتوخاة الـيت سـتعود علـى                 

وجيري، كما أوصى بذلك اجمللـس، وضـع        . صلحةموظفيها وعلى خمتلف اجلهات صاحبة امل     
منهجية رمسية لتحقيق الفوائد وستطرح على اللجنة التوجيهية املعنية باملعايري احملاسبية الدوليـة             

  .٢٠١٢وتعتزم املفوضية تنفيذ هذه التوصية حبلول الربع الرابع من عام . للقطاع العام إلقرارها
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  )١٠٦الواردة يف الفقرة (التوصية   -عني  
بأن تطبق هيكلية وظيفة اإلمداد وتسلسل املسؤوليات اليت        "يوصي اجمللس املفوضية      -٦٧

توصي هبا دائرة إدارة اإلمدادات، واملطبقة بالفعل يف بعض البلدان، على مستويات شـبكة              
  ".املفوضية على حنو متسق

  التدابري اليت اختذهتا اإلدارة    
يق اهليكلية اليت توصي هبا دائرة إدارة اإلمدادات        توافق املفوضية على احلاجة إىل تطب       -٦٨

وسيجري تعزيز مسألة تسلسل املسؤوليات فيما يتعلق مبـوظفي         . يف مجيع العمليات القطرية   
اإلمدادات العاملني يف امليدان وذلك عن طريق إرساء قواعد عملية يتم يف إطارهـا وضـع                

. مدادات احملليني ودائرة إدارة اإلمدادات    األهداف املشتركة بني العمليات امليدانية وموظفي اإل      
وعالوة على ذلك، ستتوىل دائرة إدارة اإلمدادات، بانتظام، التعليـق علـى أداء مـسؤويل               

  .اإلمدادات، باالتفاق مع مديري املكاتب اإلقليمية

  )١١٥الواردة يف الفقرة (التوصية   -فاء  
ييم احلاجة للتـدريب التمهيـدي      تق) أ: (تقوم املفوضية مبا يلي   "يوصي اجمللس بأن      -٦٩

األساسي يف جماالت املشتريات أو إدارة اإلمدادات لدى خمتلف كوادر موظفي اإلمـدادات             
حتديد عدد وتوزيـع    ) ب(لديها، مع إعطاء األولوية للموظفني الذين يتولون أدواراً إدارية؛          

ملـشتريات؛  موظفي اإلمداد ممن لديهم مؤهالت مهنية معترف هبا وذات صـلة يف جمـال ا              
النظر يف مدى ضرورة زيادة عدد موظفي اإلمداد عن طريق استقدام مـوظفني مـن                )ج(

اخلارج أو باشتراط إجراء دراسات مهنية وتأهيل مهين، على حنو مرتبط بالترقي الـوظيفي              
  ".للوصول إىل وظائف اإلدارة العليا

  التدابري اليت اختذهتا اإلدارة    
ادات بناء كفاءات موظفي اإلمداد على أنه سيشكّل إحدى  حّددت دائرة إدارة اإلمد     -٧٠

وتشمل خطط العمـل إنـشاء إطـار للمعـارف          . أولوياهتا خالل السنوات القليلة القادمة    
وقد بلغت عمليـة وضـع دورة متهيديـة         . الكفاءات باالشتراك مع مركز التعلم العاملي      أو

 مرحلة متقدمة ومـن     ٢٠١٢ عام   للموظفني املكلفني حديثاً بوظائف يف جمال اإلمداد خالل       
وعالوة على ذلـك،    . ٢٠١٢املتوقع أن يبدأ تنفيذ تلك الدورة خالل الربع الثالث من عام            

أكمل بالفعل عدد من موظفي اإلمداد على اخـتالف مـستوياهتم دورة معتمـدة بـشأن                
ية ويف إطار هـذه االسـتراتيج     . املشتريات واإلمدادات العامة أو سينضمون إىل تلك الدورة       

رة إدارة اإلمدادات ومركز التعلم العاملي برنامج اعتماد متعدد الـسنوات           ئسيطلق كل من دا   
. لفائدة موظفي اإلمداد حىت يكون االعتماد أحد شـروط التعـيني يف مناصـب خمتـارة               
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دائرة إدارة اإلمدادات أيضاً مسألة حصر أعداد مـوظفي اإلمـدادات باملفوضـية              وستتوىل
وذلك ) وليس الشراء فقط  (اء العامل استناداً إىل مؤهالهتم يف جمال اإلمداد         العاملني يف مجيع أحن   

غري أنه،  . كوسيلة للتعرف على الثغرات القائمة فيما يتعلق باملعارف واالشتراطات اإلضافية         
وبسبب نظام الالمركزية الذي تأخذ به املفوضية، جيري اختيار موظفي اإلمداد العـاملني يف              

وال متتلك دائـرة    . اإلدارة العليا للعمليات امليدانية أي من ِقبل املمثلني احملليني        امليدان من ِقبل    
إدارة اإلمدادات أي سلطة فيما يتعلق بتكليف املوظفني العاملني يف امليدان أو اسـتقدامهم،              

فيما يتعلق بتحديد معايري اختيار املوظفني رغم أهنا مسؤولة عن املوافقة التقنية فيما خيص               أو
  .تقدام موظفي اإلمداداتاس

  )١٢٤الواردة يف الفقرة (التوصية   -صاد  
بأن تؤكد من جديد يف اإلرشادات الصادرة عن دائرة إدارة          "يوصي اجمللس املفوضية      -٧١

اإلمدادات على ضرورة قيام موظفي اإلمدادات على املستوى القطري بتقييم نطاق جتميـع             
  ".وضع اتفاقات إطارية وطنية حسب االقتضاءالطلبات، وحتديد أفيد مسارات اإلمداد، و

  التدابري اليت اختذهتا اإلدارة    
تعتزم املفوضية، بالتنسيق مع القائمني على مهام توفري اإلمدادات علـى الـصعيد               -٧٢

القطري، حتديد جمموعة أساسية من السلع واخلدمات اليت ينبغي وضع اتفاقات إطارية وطنية             
جراءات التشغيلية املعيارية اليت يتعني وضعها لعملية الشراء على         من أجل تقدميها وستشمل اإل    

الصعيد القطري إرشادات حول جتميع أوامر الشراء وحتديد أفضل الُسبل املتاحـة يف هـذا               
  .٢٠١٣وتعتزم املفوضية تنفيذ هذه التوصية حبلول هناية الربع األول من عام . الصدد

  )١٣٠الواردة يف الفقرة (التوصية   -قاف  
تبحث املفوضية إمكانية إجراء حتليل كمي ملتطلبات التخـزين         "يوصي اجمللس بأن      -٧٣

اخلاصة جبميع توريدات األصناف واملواد غري الغذائية رهن التسليم، وذلك يف إطـار نظـام               
  ".اإلدارة املالية اخلاص بنظام ختطيط املوارد يف املؤسسة

  التدابري اليت اختذهتا اإلدارة    
ملفوضية عّما إذا كان نظام ختطيط املوارد يف املؤسـسة ميتلـك القـدرة              ستبحث ا   -٧٤

وعالوة على ذلك، تعتزم املفوضية     . والوظيفة الالزمتني إلجراء حتليل كّمي ملتطلبات التخزين      
استعراض مواقع مستودعاهتا بغرض زيادة االستفادة املثلى من عـدد املواقـع اسـتناداً إىل               

  .االحتياجات التشغيلية
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  )١٣١الواردة يف الفقرة (التوصية   -ءرا  
بأن تطلب املفوضية إىل موظفي اإلمدادات التحقق من وجود سـعة           "يوصي اجمللس     -٧٥

  ".كافية باملستودعات ميكن االستفادة منها قبل طلب كميات كبرية من البضائع

  التدابري اليت اختذهتا اإلدارة     
. بـاملقر ) سلسلة اإلمداد (خطيط  أنشأت املفوضية منصب موظف أقدم لشؤون الت        -٧٦

وعند ملء تلك الوظيفة سيكون شاغلها مسؤوالً عن التنسيق مع امليدان بشأن أفضل احللول              
. املتعلقة بتحديد املوارد، ورصد الكميات املطلوبة وبتقييم سعة املستودعات على أساس دائم           

لول يف جمال حتديـد     وسيجري أيضاً إضفاء صبغة رمسية على اإلرشادات املتعلقة بأفضل احل         
املوارد وتقييم سعة املستودعات قبل طلب كميات كبرية من البضائع، وذلـك يف النـسخة               

  .املنقحة من دليل املفوضية بشأن سلسلة اإلمداد

  )١٤٢الواردة يف الفقرة (التوصية   -شني  
بأن تتفادى تكـرار اجلهـود وتعارضـها مـن جانـب            "يوصي اجمللس املفوضية      -٧٧

حتديد املعلومات اليت يتعني جتميعها واالحتفاظ هبـا        ) أ: (قطرية املختلفة عن طريق   ال املكاتب
من أجل تعقب أداء املوردين فيما يتعلق بتوريد الشحنات يف مواعيدها وجودهتا واكتماهلـا؛             

وضع منوذج سهل االستخدام حىت يتسىن لوحدات اإلمدادات استخالص هذه البيانات           ) ب(
  ".بصورة متسقة

  ابري اليت اختذهتا اإلدارةالتد    
حتديد نوع املعلومات اليت يتعني     ‘ ١‘: توافق املفوضية على توصية اجمللس وهي تعتزم        -٧٨

وضـع  ‘ ٢‘مجعها لتعقب تسليم البضائع يف املواعيد احملددة، والتأكد من جودهتا واكتماهلا؛            
وتعتـزم املفوضـية    . ةمنوذج سهل االستخدام لتعقب أداء املوّردين يف إطار العمليات القطري         

  .٢٠١٣تنفيذ هذه التوصية حبلول الربع األول من عام 

  )١٤٩الواردة يف الفقرة (التوصية   -تاء  
بأن تؤكد يف توجيهاهتا إىل موظفي اإلمدادات على املبـدأ          "يوصي اجمللس املفوضية      -٧٩

 العطاءات، وأداء   األساسي يف التخطيط املتمثل يف أن التقلبات الكلية اليت ينطوي عليها تقدمي           
املوردين، واللوجستيات، ونطاق التدخل احلكومي، واملشاركة من جانب الشركاء املتعددين          

. سوف تتجه إىل متديد املهل الزمنية لتوريد اللوازم الطبية عملياً إىل ما بعد الفترات النظريـة               
  ".ويف بعض احلاالت سيتطلب ذلك طلب التوريد يف وقت مبكر
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   اختذهتا اإلدارةالتدابري اليت    
سيتوىل القائمون على وظيفة التخطيط اليت استحدثت مـؤخراً داخـل دائـرة إدارة                -٨٠

اإلمدادات، عند ملء تلك الوظيفة، تقدمي اإلرشادات ووضع اإلجراءات التشغيلية بشأن كيفية            
التحّسب حلاالت التأخري يف تسليم البضائع اليت قد تنجم عن أحوال الطقـس واإلجـراءات               

جلمركية ومقتضيات األمن وما إىل ذلك من األسباب يف إطار عمليـة طلـب التوريـدات                ا
  .وستنظر املفوضية أيضاً يف مالءمة مدى سالمة املخزونات يف هذا السياق". والطلبيات

  )١٥٠الواردة يف الفقرة (التوصية   -ثاء  
 من ختطيط العمل    يوصي اجمللس أيضاً بأن تطلب املفوضية إىل العمليات القطرية كجزء           -٨١

السنوي أن تقّيم ما إذا كانت متتلك اخلربة واحلجم الالزمني للقيام بشراء اللوازم الطبية، وما إذا                
  ".كانت هنالك وكالة بديلة يف وضع أفضل يؤهلها لشراء هذه األصناف املتخصصة

  التدابري اليت اختذهتا اإلدارة    
وقـد وضـعت    . نشطة املفوضية األساسية  ال ُيعد شراء اإلمدادات الطبية من مجلة أ         -٨٢

وإذا حدث أن اضطرت املفوضية إىل شراء       . املفوضية أسس عملية تعاونية مع سائر الوكاالت      
إمدادات طبية يف أحوال استثنائية فإهنا ستستمر يف التشاور مع الوكاالت املتخصـصة عـن               

  .فذتوتعترب املفوضية أن هذه التوصية قد ُن. طريق القسم املعين بالصحة

  )١٥٥الواردة يف الفقرة (التوصية   -خاء  
بتعديل دليل التوريد اخلاص هبا حبيث يشترط على أفرقـة          "يوصي اجمللس املفوضية      -٨٣

اإلمدادات القطرية أن تقوم بإجراء اختبارات سوقية دورية للخدمات الرئيـسية الـيت يـتم            
  ".شراؤها حملياً وفق دورات حمددة

  اإلدارةالتدابري اليت اختذهتا     
من املمارسات املكّرسة يف إطار عمليات املفوضية إجراء اختبارات سوقية للخدمات             -٨٤

اليت يتم شراؤها على أساس دوري، وتوافق املفوضية على ما ذهب إليه اجمللس من أن هـذا                 
وعليه فإن هذا الشرط ينبغي إدراجـه يف النـسخة   . الشرط ينبغي إضفاء الطابع الرمسي عليه     

وجلان العقود احملليـة مكلفـة باسـتعراض    . من دليل املفوضية بشأن سلسلة اإلمداداملنقحة  
  .االمتثال هلذا الشرط
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  )١٦٣الواردة يف الفقرة (التوصية   -ذال  
فعلـى  "يوصي اجمللس املفوضية بأنه إذا مل يتسّن العمل باالتفاقات اإلطارية العاملية،              -٨٥

خدمات، ليقوم موظفو اإلمـدادات احملليـون       املفوضية أن تنظر يف وضع مواصفات عامة لل       
  ".بتكييفها على أساس كل بلد على حدة

  التدابري اليت اختذهتا اإلدارة    
تشارك املفوضية، إىل جانب وكاالت األمم املتحدة األخرى، يف الفريق العامل املعين               -٨٦

ستتوىل املفوضية  وعلى هذا األساس،    . بوضع االشتراطات املعيارية اخلاصة باخلدمات املشتركة     
. حتديد االختصاصات املعيارية املتعلقة باخلدمات األساسية وستتقامسها مع العمليات القطريـة          

غري أن املفوضـية    . وميكن االطالع على موقع اإلنترنت باملفوضية على مناذج طلبات العروض         
  .ستجري استعراضاً معّمقاً لفئات اخلدمات كأساس لوضع مواصفات اخلدمات احملددة

  )١٨٧الواردة يف الفقرة (التوصية   -ضاد  
إجراء تقييم شامل لتقـدمي خـدمات       ) أ"(بأن تقوم مبا يلي     ] املفوضية[لس  يوصي اجمل   -٨٧

املراجعة الداخلية للحسابات يشمل دراسة تكاليف وفوائد طائفة من اخليارات املمكنة ملعاجلـة             
بة املفضلة، بإجراء دراسة جـدوى      القيام، لدى االستجا  ) ب(أوجه الضعف اليت مت حتديدها؛      

متكاملة، ووضع جدول زمين لتنفيذ الترتيبات املنقحة اليت حتافظ على مواطن القوة يف الترتيبات              
  ".احلالية وتضمن استمرار نشاط املراجعة الداخلية للحسابات خالل الفترة االنتقالية احملتملة

  التدابري اليت اختذهتا اإلدارة    
 التكليف بإجراء تقييم مستقل خليارات تقدمي خدمات املراجعة الداخلية          تنوي املفوضية   -٨٨

  .٢٠١٢للحسابات كما أوصى به، وهي تعتزم استكمال ذلك التقييم حبلول هناية عام 

  خالصة  -ثالثاً  
تعرب املفوضية عن تقديرها لقيمة العمل الذي أجنزه جملس مراجعـة احلـسابات                -٨٩
تسمح استنتاجاته وتوصياته للمفوضية بالتعرف على اجملـاالت        و. يتعلق بعملية التدقيق   فيما

وقد قبلت املفوضية كل التوصيات وستسعى إىل تنفيـذها         . احملفوفة باملخاطر اليت تتعرض هلا    
ليت ُحدِّدت على أهنا معّرضة     ليه، بإعطاء األولوية للمجاالت ا    ضمن إطار زمين يتم االتفاق ع     

  .ملخاطر أعلى

       


