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 مراجع احلسابات العام

  0001، بريتوريا 446صندوق الربيد 
 مجهورية جنوب أفريقيا

 )012 (426 8401: اهلاتف
  )012 (426 8257: الفاكس

 2005مارس / آذار14
 رئيس جملس التنمية الصناعية

 نظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعيةم
 مركز فيينا الدويل

 300صندوق الربيد 
  فيينا، النمسا- 1400

 
 حتية واحتراما،

 
 خطاب اإلحالة

 
أتشـرف بأن أقدم إىل دورة جملس التنمية الصناعية الثالثني          
تقريـري املؤقت عن حسابات منظمة األمم املتحدة للتنمية         

 31 إىل   2004يناير  /ون الثاين  كان 1الصـناعية عن الفترة     
أما البيانات املالية اليت    . 2004ديسـمرب   /كـانون األول  

يتضمنها التقرير املؤقت ملراجع احلسابات اخلارجي والتقرير       
املؤقـت عن األداء املايل والتقرير املؤقت عن أداء الربنامج          

، فلم ُتراجع ومل ُيقدم     2005-2004بشأن فترة السنتني    
 .ة حسابات بشأهناأي رأي مراجع

ومبناسبة إحالة تقريري، أود أن أفيد بأنين، وفقا للنظام املايل          
ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، أََتحُت الفرصة للمدير        

وقد أفاد بأنه ال توجد لديه أي       . العـام للتعليق على تقريري    
 .تعليقات إضافية يقدمها

 
 املخلص

 ]التوقيع[
 فكي. أ. ش

 سابات اخلارجيمراجع احل
 مراجع احلسابات العام يف مجهورية جنوب أفريقيا

  مقدمة-أوال
 
أُسـندت إىل مـراجع احلسابات العام يف مجهورية          -1

جنوب أفريقيا مهمة مراجعة حسابات منظمة األمم املتحدة        
 مبقتضى  2005-2004للتنمية الصناعية عن الفترة املالية      

ؤمتر العام يف دورته     الذي اعتمده امل   16-م/10-املقرر م ع  
ويل الشرف أن أقدم تقريري املؤقت عن       . العاديـة العاشرة  

املسائل البارزة الناشئة عن املراجعة اخلارجية للحسابات إىل        
الـدورة الـثالثني لس التنمية الصناعية من خالل الدورة          

 .احلادية والعشرين للجنة الربنامج وامليزانية

يت الثانية، فإن يف    وحيـث إن هـذه هي فترة والي        -2
اسـتطاعة فـريقي أن يطبق خربته القيمة اليت اكتسبها يف           
مراجعة حسابات الفترة املالية السابقة، بينما ميكن للمنظمة        
أن تـتوقع االسـتفادة من مراجعة للحسابات أكثر تبسيطا          

وقد أدرك املؤمتر الدويل للمؤسسات العليا ملراجعة       . وفعالية
لدى صياغته للمبادئ املتعلقة بأفضل     احلسـابات ذا األمر     

وتشري هذه  . ترتيـبات ملراجعة حسابات املؤسسات الدولية     
، إىل  2004أكتوبر  /املبادئ، اليت اعُتمدت يف تشرين األول     

أن التعيني الذي يتراوح بني أربع سنوات ومثاين سنوات يوفّر          
توازنا معقوال بني التكاليف اإلضافية لتغيري مراجع احلسابات        

 .ارجي والفوائد املتوخاة من ذلك التغيرياخل

وكـان تقـدمي التقارير املرحلية السنوية قد اعُتمد          -3
وال يقصد منه تقدمي رأي     . ألول مرة يف الفترة املالية السابقة     

عـن مـراجعة البيانات املالية املتعلقة باألشهر اإلثين عشر          
 بل تقدمي   2004ديسمرب  / كـانون األول   31املنتهـية يف    

ر عن أنشطة املراجعة اخلارجية للحسابات وأي توصيات تقري
 .نامجة عنها

ويتألف هذا التقرير من عدة أجزاء تتضمن تعليقايت         -4
العامـة، بشـأن جماالت املسائل التمهيدية والتقدم احملرز يف          
مراجعة احلسابات، وحملة امجالية عن الوضع املايل، واألنشطة        
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ايل العام، وإدارة األداء،    الـيت اضطلع ا مكتب املراقب امل      
واالشـتراء، واالسـتعانة باخلرباء االستشاريني وغريهم من        

 .اخلرباء وكذلك حالة تنفيذ توصيايت السابقة
  

  النطاق-ثانيا
 
أجريـُت مـراجعة احلسابات وفقا للمادة احلادية         -5

عشرة من النظام املايل لليونيدو وللشروط اإلضافية اليت حتكم  
رجية للحسابات واملرفقة ا وكذلك للمعايري      املـراجعة اخلا  

املوحـدة ملـراجعة احلسابات الصادرة عن فريق املراجعني         
اخلارجـيني حلسابات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة       
والوكالـة الدولية للطاقة الذرية، وكانت متطابقة مع املعايري         

 .الدولية ملراجعة احلسابات

راجعة احلسابات  وجيـري اتـباع هنج شامل يف م        -6
يتضـمن الدمج بني اجلانب املايل وجانيب االمتثال للقواعد         

وهذا ما يتيح الفرصة ملراجع احلسابات      . والقـيمة املضـافة   
اخلارجي لكي يضيف قيمة إىل عملية املساءلة بغية مساعدة         
املـنظمة عـلى االضـطالع بالوالية املوكولة إليها بطريقة          

 .اقتصادية وكفؤة وفعالة
  

  خطط مراجعة احلسابات وتقدمها-اثالث
 
قام فريقي بزيارة ختطيطية استراتيجية خالل تشرين        -7

 دف صوغ استراتيجية ملراجعة     2004نوفمـرب   /الـثاين 
احلسابات اخلاصة بفترة السنتني، ونفذ التخطيط املتصل بغية        

 .حتديث معارفه بأعمال اليونيدو والنظم املتصلة ا

 قواعد مراجعة احلسابات،    وفـيما يـتعلق باتباع     -8
أجنزت تقديرات مفصلة للمخاطر بغية ضمان التركيز املالئم        
على مواردنا لدى القيام بعملنا املتعلق مبراجعة اجلوانب املالية         

وقد ترافق هذا مع متابعة     . والـتحقق من االمتثال للقواعد    
وسيتم تناول  . تنفـيذ توصيات مراجع احلسابات اخلارجي     

ع قواعد مراجعة احلسابات من خالل مراجعة التحقق من اتبا

حسـابات سابقة للمراجعة اخلتامية يف الربع األخري من عام          
 . ومراجعة حسابات هنائية بعد إقفال الفترة املالية2005

وقد وضعت الترتيبات إلجراء عملنا يف جمال القيمة         -9
. املضـافة بـدوره، يف مراحل خمتلفة من مراجعة احلسابات         

رتنا املرحلية اليت يشري إليها هذا التقرير، ركزنا        وخـالل زيا  
أنشـطتنا على األنشطة اليت اضطلع ا مكتب املراقب املايل          
العـام وعـلى إدارة األداء وعـلى االشتراء، وكذلك على         

ونعتزم . االسـتعانة باخلرباء االستشاريني وغريهم من اخلرباء      
يدانية، أن نتـناول هذه املسائل خالل زياراتنا للمكاتب امل        

/ وهـو الوقـت الـذي نعتزم فيه أيضا تقييم إدارة الربامج           
 .املشاريع

وسنقوم بعمل إضايف يف جمال القيمة املضافة خالل         -10
ما تبقى من الفترة املالية مع التركيز على أمور منها استهالل           
الـتعاون بني اليونيدو واليونديب على إنشاء مكاتب فرعية         

استصالح الصناعة واعادة بنائها    جديدة لليونيدو، وعمليات    
يف فـترة ما بعد األزمات، وتقدمي البيانات املالية والكشف          
عـنها، وكذلك إجراء تقدير للمخاطر اليت تتعرض هلا بيئة          

 .مراقبة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ونظـرا إىل التغـيريات الواسعة النطاق اليت متر ا           -11
 مبكان، من حيث موارد     املـنظمة، سوف يكون من الكفاءة     

واسـتمرارية مراجعة احلسابات، مواصلة متابعة استعراض       
أمـور منها اتفاق التعاون بني اليونيدو واليونديب واالدارة         
القائمـة عـلى النتائج واألثر الذي تتركه املبادئ التوجيهية          
اجلديـدة املتعلقة بدورة الربامج واملشاريع على اجناز أنشطة         

 .2007-2006الل فترة السنتني التعاون التقين خ
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 )1( حملة امجالية عن الوضع املايل-رابعا
 

 امليزانية العادية واالشتراكات املقررة -ألف
 

أُجري حتليل لتحصيل االشتراكات املقررة من أجل        -12
تقيـيم مسـتوى استرداد األنصبة املقررة الراهنة وكذلك         

ات املالية  االشـتراكات اليت ما زالت غري مسددة عن الفتر        
 .السابقة

 يف  90.5وقـد حققت األمانة معدل حتصيل بلغ         -13
، وهو  )2002 يف املائة يف عام      93 (2004املائـة يف عام     

 ولكنه ما زال    2002مـا ميـثل تراجعا طفيفا مقارنة بعام         
 (2003-2002أعـلى مـن معدل التحصيل يف الفترة         

املستوى بيد أنه، حسبما ذُكر سابقا، فإن       ).  يف املائة  89.8
املـتزايد لالشتراكات املقررة غري املسددة عن الفترات املالية         

 مليون يورو يف    111.1( مليون يورو    114السابقة والبالغ   
 .ما زال مصدر قلق) 2002عام 

ومـن املالحـظ أن األمانة واصلت بذل جهودها          -14
لتحصيل االشتراكات املقررة غري املسددة وتفاوضت بشأن       

إال . 2004مع دول أعضاء خالل عام      أربـع خطط للدفع     
أن املـتابعة فيما يتعلق بالدول األعضاء السابقة مل حتقق أي           

 .دفعات
  
 معدل اإلنفاق -باء
 

تأثر املبلغ املتاح للوفاء بااللتزامات مبستوى وتوقيت        -15
وقد عانت املنظمة من اخنفاض     . دفـع االشتراكات املقررة   

)  يف املائة  83.6 (2004ملحوظ يف معدل االنفاق يف عام       
 ). يف املائة88.6 (2002مقارنة مبعدل االنفاق يف عام 

ــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــ

تستند اللمحة االمجالية عن الوضع املايل إىل مبالغ عام    (1) 
فرع / املؤقتة اليت مت احلصول عليها من شعبة الشؤون اإلدارية2004

 .الشؤون املالية

وقـد َعَزت اإلدارة معدل االنفاق األدىن إىل أمور          -16
 2005مـنها التخطيط لزيادة تكاليف املوظفني خالل عام         

بسبب الشروع يف التعاون بني اليونيدو واليونديب والتحضري 
غ موظفني لسن التقاعد أو     لزيادة تبدل املوظفني بسبب بلو    

ومن مث، وبغية ضمان    . 2005لـتركهم املـنظمة يف عام       
 مليون يورو   11.9احلصافة يف إدارة امليزانية، مل ُيحرر مبلغ        

 .من أجل االلتزامات) 2002 مليون يورو يف عام 7.8(
  

 متويل واجناز مشاريع التعاون التقين -جيم
 

ويل مشاريع  مـن املشجع مالحظة أن زيادة يف مت        -17
ويتضح ). 1الشكل   (2004التعاون التقين حتققت يف عام      

 مليون  102.7هـذا مـن الزيادة يف التربعات الواردة من          
 إىل  2003دوالر مـن دوالرات الواليات املتحدة يف عام         

 33.7زيادة نسبتها  (2004 مليون دوالر يف عام 137.4
صناديق وكان أعلى منو قد حدث فيما يتعلق ب       ). يف املائـة  

 .املنظمة االستئمانية

وقد الحظُت زيادة مرافقة يف اجناز مشاريع التعاون         -18
 مليون دوالر، وهو مؤشر يبشر      98.8الـتقين إىل مستوى     

ونتوقع أن يكون إلطار املراقبة اإلدارية      . بـاخلري للمستقبل  
املؤقـت وللمبادئ التوجيهية اجلديدة املقترحة بشأن دورة        

ومن املشجع  . أثري اجيايب يف هذا الشأن    املشاريع ت /الـربامج 
مالحظـة أن املـبادئ التوجيهية اجلديدة تأخذ يف االعتبار          

 .مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج
  
 األرصدة االستثمارية -دال
 

وجدنـا أن األرصدة النقدية واالستثمارية أُديرت        -19
وقد احُتفظ باألرصدة النقدية يف أدىن مستوى . بصورة جيدة 

2الشكل  (بغية تزويد املنظمة بأقصى مردود من االستثمار        
.( 
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 حسابات النثريات -هاء
 

لوحـظ أنه على الرغم من أن مستويات حسابات          -20
يف هناية عام ( ملـيون دوالر  0.9النـثريات ازدادت مـن      

، )2004عام  يف هناية   ( ملـيون دوالر     1.8إىل  ) 2002
وقد حفزت  . فقـد أُديـرت هذه احلسابات بصورة جيدة       

املكاتـب امليدانية فتح حسابات النثريات عن طريق حتقيق         
وفورات يف رسوم اخلدمات ذات الصلة باملدفوعات اليت تتم         

 .من خالل اليونديب
  

  حالة تنفيذ التوصيات-خامسا
 

 بثالث  2003-2002بعثُت خالل الفترة املالية      -21
وقد . سـائل إدارية حتتوي على عدد كبري من التوصيات        ر

قدمـت األمانـة تعلـيقاهتا اليت جرى التحقق منها خالل           
وقد سرين أن أالحظ أنه بينما      . املـراجعة املؤقتة للحسابات   

قد يستغرق تنفيذ بعض األمور فترة تزيد على العام، فقد نفُذ 
 وقد اشتملت هذه على تعزيز وظيفة     . معظـم التوصـيات   

الـرقابة الداخلية وصوغ السياسات واإلجراءات، ولو على        
شكل مشروع، من أجل تناول اجلوانب املتعلقة بالتوعية إزاء         
االحتـيال وبيـئة املراقـبة العامـة لتكنولوجيا املعلومات          

وقـد أعددُت على شكل مرفق ألف هلذا        . واالتصـاالت 
ال الـتقرير قائمة جرد تبين التوصيات الرئيسية اليت كانت          

 .تزال يف مراحل خمتلفة من عملية التنفيذ

وقـد أثبـت مكتب املراقب املايل العام أنه مصدر           -22
مسـاعدة يف تيسـري تنفـيذ توصـيات املراجعة اخلارجية           

وقد أقمنا عالقة تنطوي على االحترام املتبادل       . للحسـابات 
وجتـري استشـاريت بانتظام لتقدمي التعليقات بشأن املبادئ         

وندرس حاليا عددا من    . ديـدة واملـنقحة   التوجيهـية اجل  
 .التحسينات املتعلقة برصد تنفيذ التوصيات

   

  مكتب املراقب املايل العام-سادسا
 

تترتب على الرقابة جمموعة واسعة من األنشطة اليت         -23
مـن بيـنها املراجعة الداخلية للحسابات والتقييم والتفتيش         

 تقريري السابق   وكنت قد ملّحت يف   . والرصد وإدارة األداء  
(PBC.20/3)         إىل أن إنشاء مكتب املراقب املايل العام يساعد 

وقد حقق مكتب املراقب    . على تعزيز وظيفة الرقابة الداخلية    
املـايل العام، منذ ذلك احلني، تقدما كبريا يف تعزيز مبادئ           
اإلدارة املؤسسـية الرشيدة، مع التأكيد بشكل خاص على         

 .ةمفهومي النـزاهة واملساءل

وقـد لوحـظ بصورة خاصة عدد االجنازات اليت          -24
حققهـا مكتـب املراقب املايل العام يف صوغ السياسات          
واملبادئ التوجيهية واجراء التقديرات والتقييمات وكذلك يف 
كفالـة قـيام اإلدارة العلـيا باختاذ إجراءات فورية لتنفيذ           

لى وال بـد من الثناء على املراقب املايل العام ع         . توصـياته 
اجنازاتـه املـتعلقة بادارة هذا اهليكل ضمن املوارد احملدودة          

ويشـمل بعض االجنازات البارزة اليت حققها هذا      . املـتاحة 
 :املكتب على ما يلي

  
 اتفاق التعاون بني اليونيدو واليونديب -ألف

 
 (PBC.20/3)كنـُت قد رحبت يف تقريري السابق         -25

املراقب املايل العام   باالستعراض الشامل الذي أجراه مكتب      
ويسرين أن أذكر أن املنظمة أبرمت      . لتمثيل املنظمة امليداين  

 2004سبتمرب  /منذ ذلك احلني اتفاقا مع اليونديب يف أيلول       
 .سيؤدي إىل تعزيز وجودها امليداين

  
 اإلدارة القائمة على النتائج -باء
 

كنُت قد ذكرُت سابقا أيضا بأن املنظمة استحدثت         -26
وقد أسهم استعراض   .  لـالدارة القائمة على النتائج     نظامـا 

أجـراه مكتب املراقب املايل العام يف تنفيذ هذا النظام ويف           
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 -2006إدماج تلك املفاهيم واملبادئ يف دورة امليزانية للفترة 
 وكذلـك املبادئ التوجيهية اجلديدة املتعلقة بدورة        2007
 .املشاريع/الربامج

  
 حتيالاستراتيجية منع اال -جيم

 
تبـين لفريقي عدم وجود استراتيجية رمسية شاملة         -27

. ملـنع االحتـيال، أثناء عملية املراجعة السابقة للحسابات        
ويسـرين أن أالحظ أن مكتب املراقب املايل العام قد صاغ           
مشروع سياسة بشأن التوعية باالحتيال ومنعه قدمت أيضا        

لك الوثيقة ستصدر   وقد أبلغتين األمانة بأن ت    . تعلـيقايت عليه  
 .قريبا

  
سياسات واجراءات تكنولوجيا املعلومات  -دال

 واالتصاالت
 

ذكرُت يف تقديري لبيئة مراقبة تكنولوجيا املعلومات  -28
واالتصـاالت بـأن السياسات اخلاصة ذه التكنولوجيا مل         
توضـع بعـد يف صـيغتها الرمسية وأنه مل جير صوغ خطة             

.  العمل يف حاالت الكوارث السـترجاع البيانات واستمرار   
وقد أكدت منذ ذلك الوقت وجود مشروع خطة الستمرار         

وقدم . العمـل واسـترجاع البيانات يف حاالت الكوارث       
فريقي أيضا إىل مكتب املراقب املايل تعليقاته بشأن مشروع         

 .وثيقة عن سياسة تكنولوجيا البيانات واالتصاالت
  
 أنشطة التقييم -هاء
 

ل استعراضي وجود آليات فعالة     الحظـُت خـال    -29
وجرى أخذ العلم . وكفؤة ملتابعة تنفيذ توصيات فريق التقييم

 اليت تضمنت تقريرا عن أنشطة      IDB.29/14أيضـا بالوثيقة    
فريق التقييم، مبا يف ذلك فصوال عن خمتلف جوانب أنشطة          
الفـريق والـدروس املستفادة واالجراء الذي اختذته األمانة         

ولوحظ أيضا بارتياح تأكيد    . املقدمةبشـأن التوصـيات     

املشاريع بتنفيذ تلك   /اإلدارة العلـيا على قيام مديري الربامج      
 .التوصيات يف حينها

وقد أصبح مكتب املراقب املايل العام راسخ األساس        -30
سبتمرب /اآلن وفقا لنظامه األساسي الذي صدر خالل أيلول       

اشرة يف القرار   ، وفقا لطلب املؤمتر العام يف دورته الع       2004
وأنـين أعتقد أنه بينما يواصل مكتب       . 10-ق/10-م ع 

املراقب املايل العام تنقيح بيئة املراقبة اليت جرى استحداثها،         
يسـتطيع اآلن أن يركّز أكثر على مسائل مثل اختاذ التدابري           
إلضـفاء الصفة املؤسسية على اإلدارة القائمة على النتائج،         

املشاريع، والالمركزية والتمثيل   واسـتعراض تنفيذ الربامج و    
امليداين، وتأهيل املوظفني، وإدارة األداء، ضمن املوارد املتاحة 

 .يف امليزانية
  

  فريق الرقابة الداخلية-سابعا
 

يـتركز عمـل فريق الرقابة الداخلية على األنشطة          -31
ولذلك فإن  . املصـاحبة عادة للمراجعة الداخلية للحسابات     

بة الداخلية هو استعمال اسم مغلوط      اسـتعمال اسـم الرقا    
وقد أثرُت يف تقريري السابق     . وميكـن أن يعـاد النظر فيه      

(PBC.20/3)        مسائل خمتلفة بشأن قدرة الفريق واملنهجية اليت 
وقد أُحرز تقدم كبري منذ ذلك الوقت يف مجلة أمور          . يتبعها

خلية منها تطبيق املعايري املتعلقة باملمارسة املهنية للمراجعة الدا      
للحسابات الصادرة عن معهد مراجعي احلسابات الداخليني،       
وحتسني خطط مراجعة احلسابات وورقات العمل، وضمان       

وأثناء . النوعـية وكذلك احتياز املهارات واملوارد اإلضافية      
القـيام بعمل متابعة مراجعة احلسابات هذا، نشأت جوانب         

 اليت  وأود أن أذكر بعض التحسينات األخرى     . أخرى عديدة 
 .قد تكون مفيدة
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 توزيع املوارد -ألف
 

دينامـيات العمل اليت تقتضي إضفاء صفة األولوية         -32
عـلى املهمات العاجلة، مشفوعة جبوانب مثل عدم التسامح         
اطالقـا إزاء االحتـيال يف املنظمة، جتعل من الضروري أن           
يكـون فريق الرقابة الداخلية جاهزا للقيام بعمليات حتقيق         

وقد أدى هذا إىل إعادة توزيع املوارد  . س خمصص عـلى أسا  
. الـيت كانت قد ُخصصت وفقا خلطة العمل املوافق عليها         

وعلى الرغم من أن عمليات االستعراض املقررة للمعلومات        
املالية واإلدارية والتشغيلية للمنظمة وكذلك عمليات املراقبة       

ذ الداخلـية األصـلية قد أُجنزت، مل يكن يف املستطاع تنفي          
وقد اشتملت هذه على    . العديـد مـن املهام اهلامة األخرى      

الـتحقق مـن خدمـات إدارة املباين واالشتراء واالستعانة          
 .باخلرباء االستشاريني

ومـن املسلّم به أنه ميكن إجراء تقدير للموارد اليت           -33
ُيحتمل أن تكون إليها حاجة من أجل هذه املهام املخصصة          

ا ما سيؤدي عندئذ إىل جعل      وهذ. ذات األولويـة العالـية    
مسـتوى املوارد اليت ميكن ختطيطها للمهام العادية يف خطة          

وقد أفادت األمانة أن عمليات املراجعة      . العمـل غري واقعي   
 واليت ُتعترب ُعرضة خلطر كبري،      2004الـيت مل جتر يف عام       

 .2005سُينظر يف ترحيلها إىل خطة عمل عام 
  
  املستندةتقنيات مراجعة احلسابات -باء

 إىل التكنولوجيا
 

دلّ استعراضنا لورقات عمل فريق الرقابة الداخلية        -34
واستفساراته من املوظفني على أن استخدام تقنيات مراجعة        
احلسـابات مبسـاعدة احلاسوب حمدود وأن براجميات هذه         

وتقتضي معايري  . التقنـيات غـري مستخدمة يف تنفيذ املهام       
خليني أن يستعني مراجعو    معهـد مـراجعي احلسابات الدا     

احلسـابات الداخلـيون اسـتعانة كافية بتقنيات مراجعة         
احلسـابات املستندة إىل التكنولوجيا بغية متكينهم من القيام         

جبملـة أمور منها املهام اليدوية الكثيفة االستخدام بصورة         
وميكن هلذا أن يكون بداية لتحقيق      . أكـثر اقتصادا وكفاءة   

وقد . من الضغط الواقع على املوارد    الوفورات وختفيف قدر    
أشار مكتب الرقابة الداخلية إىل أن استخدام تقنيات مراجعة         
احلسـابات مبسـاعدة احلاسوب سينظر فيه ضمن حدود         

 .موارده
  

 استراتيجية تدبر املخاطر -جيم
 

ذكرُت سابقا أن عمليات تقدير املخاطر اليت يتبعها         -35
بيد أنين الحظت   . تحسنيمكتـب الرقابة الداخلية تتطلب ال     

 أنه مل يتم بعد تنفيذ      2004يف استعراضي خلطة عمل عام      
اسـتراتيجية رمسية لتدبر املخاطر من أجل حتديد مؤشرات         

وقد أوضح مكتب   . املخاطـر واضفاء صفة األولوية عليها     
املراقـب املايل العام أنه جرى إحراز تقدم كبري وأن سياسة           

ضعت للمساعدة على جتميع    مـراجعة لتقدير املخاطر قد وُ     
وقد . 2005خطـة عمل مكتب املراقب املايل العام لعام         

قدمـُت مؤخرا تعليقايت على مشروع السياسة الذي وضعته         
 .األمانة

  
 خط طوارئ بني مكتب املراقب املايل العام -دال

 ومكتب الرقابة الداخلية
 

 1999اسـُتحدث خـط للطـوارئ خالل عام          -36
ظفني من إرسال الشكاوى أو املعلومات      كوسـيلة متكّن املو   

املـتعلقة بوجـود نشـاط احتيايل حمتمل أو هدر أو إساءة            
بيد أنه مل يسجل أي نشاط      . اسـتعمال أو جتاوزات أخرى    

كهـذا منذ بعض الوقت، وهو ما ميكن أن يعزى إىل وجود          
اشكالية يف االتصال باملوقع الشبكي، أو الغفلية املتوخاة، أو         

رفق نفسه، أو جمرد عدم وجود أمور ميكن        رفـع مستوى امل   
وميكن هلذه اآللية أن تؤدي غرضا مفيدا       . اإلبـالغ عـنها   

وقد أوضحت  . وميكـن تيسـري استخدامها بصورة أنشط      
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األمانـة أنه ميكن أن ُينظر إىل املسألة املرتقبة املتعلقة بسياسة   
التوعـية باالحتـيال باعتـبارها خطوة أوىل يف سبيل حفز           

 ميكـن دراسة إقامة صالت مباشرة خبط        الوضـوح وأنـه   
 .الطوارئ من املوقع الشبكي للمنظمة واإلنترنت

  
تنفيذ توصيات مكتب املراقب املايل العام ومكتب  -هاء

 الرقابة الداخلية
 

ينـبغي أن يقوم مكتب الرقابة الداخلية، وفقا لنظامه          -37
 األساسي، مبتابعة تنفيذ توصياته الناجتة عن عمليات مراجعة       
احلسابات واالستعراضات ويقرر ما إذا كان إجراء فعال قد         

ويضطلع مكتب الرقابة   . اُتخـذ ضمن األطر الزمنية املقررة     
الداخلية ذه املهمة على أساس غري رمسي ولكنه يشترك يف          
الفوائـد الـيت ميكن استخالصها من استحداث آلية تعقب          

 .رمسية لرصد التنفيذ الكامل واملوقوت لتوصياته
  
 ضمان النوعية -واو
 

تقتضـي معايري معهد مراجعي احلسابات الداخليني        -38
اسـتحداث برنامج لضمان النوعية وحتسينها واحملافظة عليه        
ومشـول مجيع جوانب نشاط املراجعة الداخلية للحسابات        

وميكن أن يتم هذا من خالل      . والرصـد املسـتمر لفعاليته    
ملستوى الراهن  فبيـنما كنا راضني عن ا     . آلـيات خمـتلفة   

لالستعراض، سيكون من املفيد أيضا استخدام قائمة مرجعية        
ملراقـبة النوعية باعتبارها جزءا ال يتجزأ من ورقات العمل          

وقد تعهدت األمانة باستحداث    . املعيارية املتعلقة بكل مهمة   
وثيقة تعقب وحيدة ميكن أن حتدد اخلطوات الرئيسية يف أي          

 . عناصر ضمان النوعية فيهامهمة معينة وستدرس إدماج
  

  إدارة األداء-ثامنا
 

كجـزء مـن املـرحلة الثانية من اإلطار اإلداري           -39
لـلموارد البشـرية، استحدث املدير العام، من خالل األمر          

، نظاما  2002يوليه  / متوز 26 املؤرخ   15اإلداري رقـم    
وقد أثبت النظام اجلديد أنه     . جديـدا ومبسطا لتقييم األداء    

حتسـينا كبريا على النظام السابق الذي تبين أنه         ُيحـدث   
معقّــد ومثبط للحوار وال ميكن استخدامه بصورة فعالة         

وقد أجرينا استعراضا هلذا النظام على أساس       . كـأداة إدارية  
اختـباري وأود أن أذكر بضعة حتسينات إضافية قد تكون          

 :مفيدة

مل تكـن األهداف اجلديدة املراد حتقيقها        )أ( 
ـ  ام الرئيسية املراد أن يقوم ا املوظفون مبينة بوضوح         وامله

. ومتفاوضـا بشأهنا على الدوام يف بداية فترة تقدمي التقارير         
فاسـتبانة األهـداف والتفاوض بشأهنا يف بداية فترة تقدمي          
التقارير من شأهنما أن يتيحا للمديرين قياس األداء يف مقابل          

وقد . ة فترة تقدمي التقارير   املهام املقررة سلفا يف هناي    /األهداف
َعَزت األمانة الظواهر اليت سلط فريقي الضوء عليها إىل عدد          
عملـيات إعادة اهليكلة التنظيمية اليت جرت منذ استحداث         
نظـام تقييم األداء، ولكنها الحظت أن محلة لتقييم األداء          

 بغية معاجلة املشكلة على     2005مايو  /سـُتعتمد يف أيـار    
 .كأساس سنوي بعد ذل

أو املهام اليت قُيمت قد     /كانت األهداف و   )ب( 
أُخذت إىل حد كبري من مواصفات الوظائف ولذلك مل تكن       

. بالضـرورة متسقـة مع خطط العمل السنوية ذات الصلة        
والحظت األمانة أنه، باستحداث اإلدارة القائمة على النتائج        

عمل ميكن حتويلها   /مؤخرا، ستكون للُشعب خطط أهداف    
والحظنا أيضا أن دورة    . ملوظفني باعتبارها أهدافا فردية   إىل ا 

يوليه إىل  /متوز(تقـدمي الـتقارير املـتعلقة بتقييمات األداء         
مل تكن متسقة مع خطط العمل السنوية       ) يونـيه /حزيـران 

وقد تعهدت  ). ديسمرب/ كانون األول  –يناير  /كانون الثاين (
اختاذ قرار  األمانة باستعراض حماسن وعيوب الدورة احلالية وب      

 .2005بذلك الشأن قبل هناية عام 
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يشـري أمر املدير العام اإلداري إىل أن من          )ج( 
املفضـل أن تتم عملية التقييم خالل الشهر األخري من فترة           

. بيد أن التقييمات مل تكن تتم دائما يف حينها        . تقدمي التقارير 
م وعلّقت األمانة قائلة إن لديها عددا من اآلليات لضمان قيا         

املشرفني بإمتام تقييمات األداء يف حينها، األمر الذي له صلة  
. بـتمديد العقود والترقيات وعالوات اجلدارة وإهناء اخلدمة       

وأضـافت األمانة قائلة إهنا جنحت بصورة تدرجيية يف تغيري          
ثقافة عدم االمتثال وإن زيادة مطّردة حدثت يف معدل العائد          

 .وار املستمروإهنا هتدف إىل تعزيز ثقافة احل

وقـد الحظنا أن املنظمة كانت حذرة على النحو          -40
الواجب يف استخدام املوارد وختصيصها؛ واضعة يف اعتبارها        

وينبغي النظر يف هذا العامل بدقة عند . القيود املتعلقة بامليزانية
إعداد خطط العمل بغية منع املوظفني من أداء واجباهتم على          

 .امستويات ال ميكن استدامته
  

   االشتراء-تاسعا
 نطاق استعراض إدارة االشتراء -ألف

 
أجريُت استعراضا حمدودا للمشتريات دلّ على أن        -41

هـناك مسـتوى مرضـيا على العموم من االمتثال لقواعد           
ورغم . االشـتراء واجراءاته والتعليمات اإلدارية اخلاصة به      

االعـتراف ـذا، فـإن هناك جماالت حتتاج إىل مزيد من            
وقد قُدم عدد من    . لتحسـني، وفقـا ملا هو مذكور أدناه       ا

التوصـيات الرفيعة املستوى، وهي توصيات إن ُنفّذت على         
الوجـه الصـحيح ميكـن أن تعزز عملية االشتراء بصورة           

 .إضافية
  
 حملة إمجالية عن االشتراء -باء
 

ميـثل االشتراء، جدال، واحدا من األنشطة احلامسة         -42
فالطابع الفريد ألنشطتها يستدعي قيام     . ةاألمهـية يف املنظم   

عالقـة عمل خاصة بني وحدة خدمات االشتراء والفروع         

الفنـية التابعة لُشعبة صوغ الربامج والتعاون التقين، نظرا إىل          
الطابع التقين واملعقّد واملوجه حنو املشاريع للمتطلبات املتعلقة        

 .بالبضائع واخلدمات

ارية لوحدة خدمات   وقـد بلغـت امليزانـية اإلد       -43
 7.9اخلدمات العامة، بعد إعادة تقدير التكاليف،       /االشتراء

، وهو ما ميثل    2005-2004ملـيون يورو لفترة السنتني      
 مليون  7.6 يف املائة مقارنة بامليزانية البالغة       3زيادة مقدارها   

 موظفا، وظل 14وتضم اخلدمة . يورو لفترة السنتني السابقة
. ا خالل السنوات األربع املاضية    عددهـم دون تغـيري نسبي     

وكانـت ميزانية مشتريات البضائع واخلدمات، اليت تشكل        
 مليون  189.8جزءا من برامج التعاون التقين، على مستوى        

 يف  2، باخنفاض قدره    2005-2004يورو لفترة السنتني    
 اليت بلغت   2003-2002املائـة عن ميزانية فترة السنتني       

لعموم، تتسق هذه األرقام مع     وعلى ا .  مليون يورو  193.6
توقـيعات املنظمة بأن يبقى مستوى إجناز أنشطتها للتعاون         

 .التقين، إىل حد كبري، دون تغيري

 يف املائة يف    14.2وقـد حدثـت زيادة مقدارها        -44
جممـوع املشـتريات من البضائع واخلدمات من أجل إجناز          

يدو، أنشـطة التعاون التقين، مبا يف ذلك متطلبات مقر اليون         
 مليون دوالر من دوالرات الواليات      61.1فـازدادت من    

 مليون دوالر يف عام     69.8 إىل   2003املـتحدة يف عـام      
وعـلى األخـص، بلغت قيمة مشتريات التعاون        . 2004

( مليون دوالر    49.9 ما مقداره    2004التقين خالل عام    
وبلغــت قــيمة ) 2003 ملــيون دوالر يف عــام 50.2

 مليون دوالر   10.9(يون دوالر    مل 19.9مشـتريات املقر    
 ).2003يف عام 

وميثل االشتراء االقتصادي والكفوء والفعال وسيلة       -45
ونظرا . فعالة يف حتقيق األهداف والغايات الرئيسية للمنظمة      

إىل طابعـه املعقّـد وإدماجه يف اجناز اخلدمات ككل، فإنه           
حيـتاج إىل جعلـه متسقا بصورة استراتيجية مع األعمال          
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، وقـد حددت وحدة خدمات االشتراء عددا من         ككـل 
اجلوانب الرئيسية اليت ستساعد على مواصلة تعزيز العملية،        

 :أال وهي

 اعتماد هنج استراتيجي إزاء االشتراء؛ )أ( 

 حتسني استراتيجيات االشتراء والتعاقد؛ )ب( 

حتسـني الـنظم لضمان توافر املعلومات        )ج( 
 .راءاإلدارية املفصلة عن أنشطة االشت

  
 حلقات عمل االشتراء -جيم

 
ُعقـد عـدد من حلقات عمل االشتراء يف عامي           -46

.  ركزت على االشتراء النشط والدينامي     2004 و 2003
وبينما ُترجم العديد من االستنتاجات إىل إجراءات وإجيابية،        
مل يـبد أن هـناك طـريقة مـنظمة جيري مبوجبها تنفيذ             

د من التأكيد على أن     وال ب . استنتاجات حلقات العمل تلك   
مجـيع االستنتاجات ذات الصلة اقترنت خبطط عمل مناسبة         

 .لضمان تناول مجيع اجلوانب املستبانة على حنو صحيح
  
 حوسبة نظام االشتراء -دال
 

جـرى حتلـيل أوجـه القصور يف نظام االشتراء           -47
وقد مجعت  . احلاسـويب احلايل بغية استبانة الفرص للتحسني      

 األطر املرجعية املتعلقة    2004ديسمرب  /ولخالل كانون األ  
باستحداث نظام اشتراء حموسب داخلي اليت كانت موضع         

. اسـتعراض مـن قبل وحدة إدارة املعلومات واالتصاالت        
ويرحب مراجع احلسابات اخلارجي ذه املبادرة الرامية إىل        

وبغية . حتديـث نظـام االشـتراء الذي سيحقق فوائد مجة         
 املبادرة استفادة كاملة، ُيقترح تناول      االسـتفادة مـن هذه    

 :املسائل التالية

ضـمان جعل األطر املرجعية تتناول أيضا        )أ( 
أمـورا منها ما يتصل باألمن واملوافقة االلكترونية والفصل         

وينبغي النظر  . الصـحيح للمسؤوليات وترتيبات الطوارئ    
 .بعناية باستمرار الضوابط الكافية خالل هذه العملية

سـتعراض مـا هـو قائم من سياسات         ا )ب( 
واجراءات ومبادئ توجيهية بغية حتديد ما إذا كانت ال تزال          

 .مرنة تليب متطلبات عملية اشتراء حموسبة

حتديد أهداف معينة للتخطيط الستحداث      )ج( 
النظام احملوسب بغية ضمان تنفيذه خالل فترة زمنية معقولة،         

 .مع مراعاة توافر املوارد بصورة عامة

اختـاذ خطـوات تكفل أن يكون مجيع         )د( 
املوظفـني املشتركني يف عملية االشتراء ملمني متاما بتطبيق         

 .نظام االشتراء املقترح
  
 مبادئ االشتراء التوجيهية -هاء
 

/ وضعت األمانة مبادئ توجيهية خالل تشرين الثاين     -48
 بغية مواصلة مساعدة الفروع الفنية على       2004نوفمـرب   

 املرجعية واملواصفات التقنية ملشتريات البضائع      حتضري األطر 
وبغية استكمال  . واخلدمـات يف إطار برامج التعاون التقين      

هـذه املـبادئ التوجيهية، أصدرت األمانة مبادئ توجيهية         
إضـافية عـن االشـتراء كانت قد أُعدت، يف مجلة أمور،            
استجابة الستنتاجات حلقات عمل االشتراء اليت ُعقدت يف        

وإنـين أرحب ذه املبادرات وأُحثّ على       . 2003عـام   
 .وضعها يف صيغتها النهائية وإقرارها يف وقت مبكر

  
 قياس أداء وظيفة االشتراء -واو
 

مل توفر نظم االشتراء احلالية النظم األساسية الالزمة         -49
إلجراء رصد فعال لألداء وفقا لألنشطة والنواتج اليت حددهتا         

ات األداء ذات طبيعة عامة ومل      وقد كانت مؤشر  . الوحـدة 
 .ُتفْـِض، لذلك، إىل قياس صحيح
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وال توجـد صـلة واضحة بني مؤشر األداء بشأن           -50
ومل يكن يف   . متوسـط طول دورة االشتراء وفترات التنفيذ      

اإلمكـان، وقـت إجراء االستعراض، تقرير ما إذا كانت          
اليونيدو تقوم بصورة نشطة بالرصد وتقدم التقارير عن طول         

 .الوقت الالزم إلكمال دورة االشتراء

وقد دلّ استعراض رفيع املستوى خلمسة عقود على         -51
أن تـأخريات عديـدة حدثـت، بلغت شهورا يف بعض           
احلـاالت، وال سـيما يف جمـال التقييمات التقنية واملالية           

ومع أن من املسلّم به أن مشتريات وعقود        . للعروض الواردة 
كون معقّدة وذات طبيعة ختصصية،     التعاون التقين كثريا ما ت    

ينـبغي أن تنفذ املنظمة تدابري لتعقُّب التقدم احملرز يف أنشطة           
وينبغي أن حتقق اليونيدو    . االشتراء من حيث فترات التنفيذ    

أيضـا يف األسـباب األساسـية ألي تأخريات وأن تتخذ           
 .إجراءات عالجية حيث يكون ذلك ضروريا

  
 التخطيط لالشتراء -زاي

 
أعـدت الفروع الفنية التابعة لشعبة صوغ الربامج         -52

والـتعاون الـتقين خطـط اشتراء فردية تستند إىل املبادئ           
وكان معدل  . التوجيهـية الـيت كانت األمانة قد أصدرهتا       

االسـتجابة العـايل مـن قبل الفروع الفنية يف إمتام خطط            
 .االشتراء اخلاصة ا جديرا بالثناء

ط االشتراء الفردية على أنه     وقد دلّ استعراض خلط    -53
بيـنما أُكمـل بعضها إىل حد كبري، وفّرت خطط أخرى           

وميكن أخذ ااالت التالية يف االعتبار      . معلومات غري كافية  
 :بغية تعزيز استخدام خطط االشتراء كأداة لالدارة والرصد

ينبغي أن يكون املوردون احملتملون مبينني       )أ( 
 .بصورة مسبقة

أن تشري اخلطة إىل طريقة االشتراء،      ينبغي   )ب( 
 .متاشيا مع دليل االشتراء واملبادئ التوجيهية القائمة

باإلضافة إىل التاريخ املقدر لطرح طلبات       )ج( 
 .االشتراء، ميكن النظر يف إدراج الوقت املقدر للتسليم

ينبغي أن يشار إىل طلبات التخلي احملتملة،        )د( 
 .اضافة إىل احلافز

يكن من الواضح، وقت إجراء االستعراض، ما       ومل   -54
إذا كانـت خطـة االشـتراء قد استخدمت، على النحو           
املخطـط، يف إدارة ومراقبة واستعراض مشتريات البضائع        

وينـبغي أن حتقق وحدة خدمات االشتراء يف        . واخلدمـات 
الطـرق اليت ميكن ا تعزيز خطة االشتراء باعتبارها أداة من   

 .االشتراء بكاملهاأدوات إدارة عملية 
  
 تدريب موظفي االشتراء -حاء

 
لدى موظفي االشتراء بصورة عامة خربة متتد عدة         -55

سـنوات مع مستوى عال نسبيا من الكفاءة املهنية يف إدارة           
ومع أن احتياجات التدريب على     . أنشـطة االشتراء اليومية   

كأن االشتراء تستبان وتبلّغ إىل إدارة املوارد البشرية، يبدو و        
 .عملية االستبانة هذه مل تكن تتم بطريقة منظّمة

وينبغي أن حتدد وحدة خدمات االشتراء أولويات        -56
توجـيه وتدريـب موظفيها بطريقة منظّمة باالستناد، على         
سـبيل املـثال، إىل نـتائج تقييمات أدائهم وباالشارة إىل           

 .متطلبات االشتراء لدى املنظمة وإىل أداء الوحدة
  
 ن االستقاللإعال -طاء
 

يـتعني عـلى مجـيع موظفي اليونيدو وإدارهتا أن           -57
وتنص . يأخذوا مبعايري السلوك ملوظفي اخلدمة املدنية الدولية      

قد ُيطلب من موظفي    "هـذه املعـايري على أمور منها أنه         
اخلدمـة املدنية الدولية اإلقرار مبمتلكات شخصية معينة، إذا         

أكد من عدم وجود    لـزم ذلـك، لتمكني منظماهتم من الت       
وينبغي هلم أن يقروا سلفا باحتمال نشوء       . تنازع يف املصاحل  
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ويطلب هذا  ". تنازع بني املصاحل يف سياق قيامهم بواجباهتم      
 .بالتحديد يف جمال االشتراء

ومـن املسلّم به أن لدى املنظمة سياسات وقواعد          -58
ولوائـح جـيدة تكفل وجود ضوابط كافية إلدارة أنشطة          

وبصورة مساوية، كشفت   . اء بفعالـية وكفـاءة    االشـتر 
. التعامالت مع املوظفني عن أن هناك ثقافة نـزاهة وأخالق        

بيد أنه ميكن، على سبيل املمارسة احلسنة، أن ُينظر أيضا يف           
الطلـب إىل املوظفـني وغريهـم ممن يشتركون يف عملية           
االشـتراء تقدمي إعالن دوري عن احتمال نشوء تنازع يف          

وذكرت األمانة أن هذا األمر     . ثناء قيامهم بواجباهتم  املصاحل أ 
سـُيطرح ملواصلة النظر فيه يف حلقة العمل املعتزم عقدها يف           

 .2005وقت الحق من عام 
  

  االستعانة باخلرباء االستشاريني-عاشرا
 وغريهم من اخلرباء

 
استعرضـنا االستعانة باخلرباء االستشاريني وغريهم       -59

ـ       اريع املمولة من مرفق البيئة العاملية      مـن اخلـرباء يف املش
وقد مشل استعراضنا األويل يف املقر      . وبـروتوكول مونتريال  

 وركّز بصورة رئيسية على جمايل التعيني وإدارة        2004عام  
وهـناك نية لتوسيع عمل املراجعة يف هذا الشأن         . العقـود 

ليشـمل املكاتب امليدانية يف وقت الحق من هذا العام، مع           
 . بصورة خاصة على االستعانة باخلرباء الوطنينيالتأكيد

  
 قائمة اخلرباء –االجراءات السابقة للتعيني  -ألف

 االستشاريني
 

يـتعني على مديري املشاريع أن حيددوا املرشحني         -60
املالئمـني للقـيام باملهام عن طريق استخدام قائمة اخلرباء          

 غري  أما املرشحون احملتملون  . االستشـاريني كمصدر أويل   
املشـمولني يف القائمـة، فيتعني أن تقدم أمساؤهم من أجل           
إضـافتهم إىل القائمـة قبل أن يكون يف اإلمكان النظر يف            

وكتدبري إضايف للمراقبة،   . إدراجهم يف قائمة االختيار األولية    
تكفـل إدارة املوارد البشرية إدراج املرشحني يف القائمة قبل        

اذ االجراءات السابقة   أن يـتمكن مديـرو املشاريع من اخت       
بيد أن استعراضنا لقائمة اخلرباء االستشاريني ووثائق       . للتعيني

التعـيني أظهرت حاالت جرى فيها تعيني خرباء استشاريني         
وميكن لقائمة  . دولـيني دون أن يكونوا مدرجني يف القائمة       

خـرباء استشـاريني حمدثـة ال أن تزود مديري املشاريع           
حني املالئمني للمهام فحسب بل تسهل      باملعلومات عن املرش  

أيضـا االمتـثال إلطـار العمل وتكفل تقدمي التقارير ربع           
 .السنوية بصورة صحيحة إىل اإلدارة العليا

وقد أوضحت األمانة أهنا واجهت مشاكل يف وصل     -61
نظـام قوائم احلاسوب الرئيسي بتطبيقات نظام مراقبة األداء         

 إجناز عملية التصفية    املـايل وأنـه مل يكـن يف اإلمكـان         
بيد أن األمانة   . والتحديث بسبب مشاكل التزويد باملوظفني    

 .2005مارس /توقعت إجناز العملية حىت هناية آذار
  
 الشروط التعاقدية -باء
 

ينـبغي أن ال ُيسمح للخرباء االستشاريني وغريهم         -62
مـن اخلرباء أن يبدأوا العمل قبل التوقيع على عقودهم مع           

 بيد أنه ُعثر على عدة حاالت ُسمح فيها بعكس          .املـنظمة 
ذلـك، األمـر الذي تترتب عليه خماطر شديدة بالنسبة إىل           

وميكن النظر  . املنظمة، مبا يف ذلك املسؤولية القانونية واملالية      
يف إعـداد العقـود قـبل وقت التوقيع بفترة كافية واختاذ            

ثل إجراءات تأديبية ضد مديري املشاريع الذين يسمحون مب       
هـذه املمارسة، وكذلك إعادة تقييم فعالية عمليات حتقيق         

 .الالمركزية لفائدة امليدان
  

 التقييـــم -جيم
 

يـتعني على مديري املشاريع أن يقوموا أوال بتقييم          -63
أداء اخلـبري االستشاري قبل سداد الدفعة النهائية املستحقة         
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ويشمل هذا تقييم العمل من حيث      . عـند إمتـام املهمـة     
واصـفات الوظيفة أو االختصاصات وغريمها من الشروط        م

وتبـين وجود بضع حاالت مل يقم فيها مديرو         . الـتعاقدية 
املشاريع بالتعليق على النتائج اليت حتققت بالنسبة إىل النتائج         
املخططـة أو املـتوقعة، ممـا أوجد شكّا فيما إذا كانوا مل             

دمات بصورة  يسـددوا الدفعة األخرية إال يف حالة تقدمي اخل        
وقد تعهدت األمانة باستحداث إجراء أشد      . مرضية فحسب 
 .صرامة للرصد

  
 تقدمي التقارير -دال

 
رغـم أنـه ينبغي إعداد تقارير حتليلية عن خمتلف           -64

جوانـب االستعانة باخلربة اخلارجية على أساس ربع سنوي         
من أجل توزيعها على املدير العام واملدراء اإلداريني واملراقب         
املـايل العام، الحظُت أن أحدث التقارير كانت قد أعدت          

وأوضحت األمانة أنه،   . عـلى أساس نصف سنوي فحسب     
استنادا إىل اخلربة السابقة، تبين أن تقدمي التقاير على أساس          
نصـف سنوي أكثر فائدة للمنظمة من التقارير ربع السنوية          

 .وأنه سيعاد إصدار التعليمات للسماح ذا التغيري
  

  االستنتاج-حادي عشر
 

يف الوقـت الـذي ُعيـنـُت فيه مراجعا خارجيا           -65
حلسـابات املنظمة، كان سلفي قد امتدح املنظمة يف تقريره          

، على  (PBC.18/3)األخـري إىل جلـنة الـربنامج وامليزانية         
واليوم شهدُت املنظمة متر يف     . اسـتعادهتا ثقة اتمع الدويل    
قيم باهتمام بالغ تنفيذ التطورات   فترة انتعاش وسوف أتابع وأ    

 .املذكورة أعاله والتطورات العديدة املقبلة

وأرى أن املنظمة تدار إدارة جيدة، وهذا رأي يقره          -66
عدد من االستعراضات والتقديرات املستقلة املتعلقة بالتقدم       

وبناء على ذلك، أود أن أسجل      . الـذي أحـرزته املنظمة    
اللذين قدمهما املدير العام    تقديـري للـتعاون واملسـاعدة       

 .وموظفو املنظمة أثناء قيامي مبراجعة احلسابات

 

 

 ]التوقيع[
 

 فكي. أ. س
 مراجع احلسابات اخلارجي

 مراجع احلسابات العام يف مجهورية جنوب أفريقيا
 

 بريتوريا، جنوب أفريقيا
 2005مارس / آذار14
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 املرفق ألف
  مراجعة احلسابات اخلارجية السابقةمتابعة التوصيات املقدمة يف تقارير

ترد أدناه قائمة جتسد التوصيات الرئيسية اليت وردت يف تقريري عن حسابات املنظمة للفترة              
أما التوصيات  . وهذه التوصيات هي يف مراحل خمتلفة من التنفيذ       . 2003-2002املالـية   

 .غري املدرجة يف القائمة فقد جرى تنفيذها بشكل ُمرض يل
  

ات مراجع احلساباتتعليق  التوصية PBC.20/3 تعليقات األمانة
 :وظيفة الرقابة الداخلية   

سـُيبقي مراجع احلسابات    
اخلـارجي هذه املسألة قيد     

 .االستعراض

اعـتمد فريق الرقابة الداخلية التابع ملكتب املراقب   
املـايل العـام معـايري معهد مراجعي احلسابات         

ساسي يف تشرين   الداخليني عندما صدر نظامه األ    
وقـد ُنفّـذت املعايري     . 2003أكـتوبر   /األول

 .املذكورة املنطبقة إىل حد كبري

 17الفقرة 
 )أ(

مل يـأخذ فريق الرقابة الداخلية      
التابع ملكتب املراقب املايل العام     
مبعـايري املمارسة املهنية ملراجعي     

 .احلسابات الداخليني

سـُيبقي مراجع احلسابات    
ة قيد  اخلـارجي هذه املسأل   

 .االستعراض

حظيـت مهـارات وموارد فريق الرقابة الداخلية        
وجتري . التابع ملكتب املراقب املايل العام باالهتمام     

مواصلة تعزيز الفريق عن طريق اضافة وظائف فنية        
إلـيه بالرغم من القيود على امليزانية اليت تواجهها         

 .املنظمة

 17الفقرة 
 )ب(

 املهـارات واملوارد املتاحة داخل    
وظـيفة فـريق الرقابة الداخلية      
التابع ملكتب املراقب املايل العام     

 .تتطلب حتليال حامسا

صـاغ مكتب املراقب املايل العام مشروع سياسة         
شـاملة بشأن التوعية باالحتيال ومنعه، آخذا يف        
االعتـبار أفضل املمارسات داخل منظومة األمم       

وقد قدم مراجع احلسابات    . املـتحدة وخارجهـا   
ارجي تعليقات على أمور منها مشروع السياسة       اخل

وجيري اآلن وضع هذه السياسة يف صيغتها       . هـذا 
 .النهائية إلصدارها قريبا

اســتراتيجية مــنع االحتــيال  21الفقرة 
 مل تكن لدى    :وسياسة الطوارئ 

اليونيدو استراتيجية رمسية شاملة    
ملـنع االحتيال ومل تضع اليونيدو    

 .وتنفذ سياسة للطوارئ

يقوم مكتب املراقب املايل    س
العـام بالتشاور مع مراجع     
ــارجي   ــابات اخل احلس
وأطـراف مهـتمة أخرى     
بوضـع وثيقة بشأن هذه     

 .السياسة

. ال توجد سياسة على نطاق منظومة األمم املتحدة       
وعـالوة على ذلك، من غري الواضح ما ينبغي أن          

وقد عمل مكتب املراقب    . تتضـمنه هذه السياسة   
شاط يف إجراء حبوث بشأن هذا اال       املايل العام بن  

ومجـع املعلومات من داخل منظومة األمم املتحدة        
وقد اتصل مكتب املراقب املايل العام      . وخارجهـا 

أيضـا مبراجع احلسابات اخلارجي للحصول على       
 .بعض التوجيه من أجل السري قُدما يف هذا األمر

السياسـة البيئية واستراتيجية     22الفقرة 
مل تقم اليونيدو   : يئـية اإلدارة الب 

بوضع وتنفيذ سياسة بيئية رمسية     
 .واستراتيجية لالدارة البيئية
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ات مراجع احلساباتتعليق  التوصية PBC.20/3 تعليقات األمانة
سـُيبقي مراجع احلسابات    
اخلـارجي هذه املسألة قيد     

 .االستعراض

نظـرا إىل أن مـوارد كبرية ستلزم لتمويل هذه          
االلـتزامات، جيـري البحث عن حل على نطاق         

ي اهليئة  واألمم املتحدة ه  . مـنظومة األمم املتحدة   
 1ويف  . الـيت تتوىل زمام القيادة يف هذا املوضوع       

، دعـت األمم  2004ديسـمرب  /كـانون األول  
املتحدة املنظمات إىل املشاركة يف دراسة اكتوارية       
موحـدة، باستخدام اخلبري االكتواري التابع لألمم       

وسوف يكون  . املتحدة، لتقييم التزامات الطوارئ   
احلالية املوضـوع الرئيسـي حسـاب القـيمة         

الستحقاقات التأمني الصحي لفترة ما بعد اخلدمة       
يف املستقبل وما يتصل ا من التزامات مستحقة،        
مع مراعاة اخلصائص الدميوغرافية وخربة السكان      
احلالـيني ومسـامهات املتقاعدين واالفتراضات      

وسـتوفر األرقـام نقطة االنطالق      . االكـتوارية 
ليونيدو على  وقد وافقت ا  . السـتراتيجية التمويل  

. املشــاركة يف الدراســة االكــتوارية املوحــدة
وسيسـتمر إطالع الدول األعضاء على التطورات       

ويف غضون ذلك، ستتضمن    . املـتعلقة ذا الشأن   
 الرقم  2004املالحظات على البيانات املالية لعام      

احملـدث اللـتزام الطوارئ على حساب التأمني        
ا إىل دراسة   الصـحي لفترة ما بعد اخلدمة استناد      

اكتوارية اضطلعت ا اليونيدو بصورة منفصلة قبل       
 .بضع سنوات

40الفقرتان 
 41و

االلتزامات املالية املتعلقة بنهاية    
اخلدمـة والتأمني الصحي بعد     

مل ُيرصد أي مبلغ    : اية اخلدمة 
يف امليزانـية لتغطـية التكاليف      
املقدرة لاللتزامات املالية الطارئة    

 هناية اخلدمة   اخلاصـة مبدفوعات  
وباملـثل، مل متول    . لـلموظفني 

االلـتزامات املـتعلقة بالتأمني     
الصحي بعد انتهاء اخلدمة متويال     

 .كافيا

سـُيبقي مراجع احلسابات    
اخلـارجي هذه املسألة قيد     

 .االستعراض

بـدال من حماولة التوصل إىل حلّ منفرد لليونيدو،         
عة درست وحدة إدارة املعلومات واالتصاالت التاب     

ملكتـب املراقـب املايل العام ما هو متوفر داخل          
مـنظومة األمـم املتحدة لتقرير ما إذا كان ميكن          

وهذا النهج  . تكييف نظام معني ملتطلبات اليونيدو    
ليس ناجعا من حيث التكلفة فحسب بل هو أقل         

. خطورة أيضا، كما يعزز الشراكة داخل املنظومة      
ملعلومات ولذلـك، قـررت األمانة اعتماد نظام ا       

اإلداريـة املتكامل اخلاص باألمم املتحدة لكشوف      
وقد تقرر  . املرتبات ومتطلبات إدارة املوارد البشرية    

يونيه /تنفيذ ذلك بصورة مؤقتة اعتبارا من حزيران      
2005. 

ــرية   50الفقرة  ــوارد البش  –إدارة امل
 تتم  :إجراءات التعيني واالختبار  

إجراءات التعيني واالختبار يدويا    
 حـد كـبري وهـي كثيفة        إىل

 .االستخدام لأليدي العاملة
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ات مراجع احلساباتتعليق  التوصية PBC.20/3 تعليقات األمانة
بيـئة املراقبة العامة لتكنولوجيا        

 املعلومات واالتصاالت
صـيغ مشـروع سياسة شاملة بشأن تكنولوجيا         

املعلومـات واالتصـاالت مـن قبل وحدة إدارة         
املعلومات واالتصاالت التابعة ملكتب املراقب املايل      

ابات اخلارجي  وقـد قـدم مراجع احلس     . العـام 
تعلـيقات مـنها تعليقات بشأن مشروع السياسة        

وجيري اآلن وضع هذه السياسة يف صيغتها       . هـذا 
وصيغ . النهائـية ومـن املـتوقع أن تصدر قريبا        

مشروع خطة الستمرار العمل واسترجاع البيانات      
يف حـاالت الكوارث وقُدم إىل مراجع احلسابات        

 .2004نوفمرب /اخلارجي يف تشرين الثاين

مل ُتْضــَف الصفة الرمسية على       57الفقرة 
السياسـات واإلجراءات املتعلقة    
ــات  ــيا املعلومـ بتكنولوجـ

ومل . واالتصــاالت ومل ُتقَـــر
توضـع خطـة الستمرار العمل      
واسـترجاع البيانات يف حاالت     
ــَنـفَّـذ أو   ــوارث أو ُت الك

ـَـر بانتظام  .ُتخَتب

سـُيبقي مراجع احلسابات    
ألة قيد  اخلـارجي هذه املس   

 .االستعراض

جرى توثيق إجراءات دعم قواعد البيانات ودعم       
 .امللفات ومن املتوقع أن ُتنفّذ قريبا

حتـتاج إجـراءات دعم قواعد       58الفقرة 
البـيانات ودعم امللفات القائمة     
 .إىل توثيقها واملوافقة عليها رمسيا

سـُيبقي مراجع احلسابات    
اخلـارجي هذه املسألة قيد     

 .االستعراض

ختـذت بعـض إجـراءات الرصـد لتلبية هذه          ا
وقد تأثر التنفيذ الكامل للتوصيات     . التوصـيات 

بالقيود املتعلقة مبوارد املوظفني؛ بيد أهنا توىل العناية     
 .الواجبة حيثما كان ذلك ممكنا

مل ُتطـَبع سـجالت األنشــطة    59الفقرة 
وسجالت خمالفة قواعد الوصول    
ومل ُتسـتعَرض بانتظام من قبل      

رة ومل ُيحَتـفَـظ بسجل    اإلدا
تتـبعي للتدقـيق يف االجراءات      

 .الالحقة
سـُيبقي مراجع احلسابات    
اخلـارجي هذه املسألة قيد     

 .االستعراض

أُجنـز اشتراء نظام الكتروين إلدارة الوثائق وجيري        
حالـيا تعديلـه وجعله مالئما ملتطلبات اليونيدو        

 .اخلاصة

كان ترتيب  : وثـائق املشـاريع    70الفقرة 
مللفـات املتعلقة بوثائق املشاريع     ا

 .يفتقر إىل الدقة يف التنظيم
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