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 المجلس التنفيذي
 الدورة الثامنة والتسعون

 4104حزيران/يونيو  6-4سانتياغو دي كومبوستيال، إسبانيا، 

 األعمال المؤقتمن جدول ثانيا)ه( البند 
 
 

 تقرير األمين العام

 الجزء الثاني: المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي

 تقرير وحدة التفتيش المشتركة)ه( 

 

.0 تحت المشتركة، التفتيش وحدة لتقرير التنفيذي الملخص التنفيذي المجلس إلى العام األمين يحيل الوثيقة، هذه في 

مة في" واإلدارة التنظيم استعراض" عن 9002 العام في الصادرة التوصيات لمتابعة التفتيش جولة"  عنوان  السياحة منظَّ
 .(JIU/REP/2014/5) مرجعية كوقيقة متاح الكامل والتقرير(. المرفق أنظر" )المتَّحدة لألمم التابعة العالمية

وأن يتخذ قرارا بشأن الخطوات  يرجى من المجلس التنفيذي أن يحيط علما بتقرير وحدة التفتيش المشتركة،  4.

  اإلضافية التي ينبغي اتخاذها بشأن احتمال تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير.
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 الملخص التنفيذي لتقرير وحدة التفتيش المشتركة .المرفق

 

احة عن "استعراض التنظيم واإلدارة" في منظَّمة السي 9002جولة التفتيش لمتابعة التوصيات الصادرة في العام 

  العالمية التابعة لألمم المتَّحدة

 JIU/REP/2014/5 

 

المتَّصلة بكفاءة  المسائلتُعنى وحدة التفتيش المشتركة التابعة لمنظومة األمم المتَّحدة بتوفير آراء مستقلَّة حول مختلف 

.المالية منظَّمات األمم المتَّحدةلموارد الخدمات واالستخدام السليم 
0
من هذا المنطلق، وبعد مرور خمس سنوات على  

رت وحدة التفتيش المشتركة مساعدة المنظَّمة على االستفادة من قيم  انضمام منظَّمة السياحة العالمية إلى المنظومة، قرَّ

ات اإلدارة هيئالمنظومة ) المنتمية إلىاألمم المتَّحدة ومن الممارسات الفضلى والدروس المستفادة من المنظَّمات األخرى 

"استعراض التنظيم واإلدارة في منظَّمة السياحة  4112الوحدة في  أجرتوي أنشطتها )اإلدارية( المماثلة. واألمانات( ف

د في و. JIU/REP/2009/1تحت رمز  تقرير هذا اإلسعراض ونُِشرالعالمية"،  التي من المجاالت  عدد   ذلك التقريرُحدِّ

وانصبَّ تركيزه مة السياحة العالمية. في منظَّ  على صعيد الممارسات التنظيمية واإلداريةمواءمة التحسين وتحتاج إلى ال

 ، والتعاون معوالرقابةالميزانية، والموارد البشرية، و، والتخطيط االستراتيجي ةكمووالح يةهيكلال بشكٍل أساسي على

ا اللقطاع الخاص. ولحدة األمم المتَّ  منظمات أخرى تابعة لمنظومة عت بين أمَّ توصيات التي َخلَُص إليها االستعراض فتوزَّ

هت هت إلى المنظَّمة 44و حدةإلى األمين العام لألمم المتَّ  توصيٍة واحدة ُوجِّ صة للهيئتَين  00: توصيةً ُوجِّ توصية ُمخصَّ

صة لألمين ا 01و )الجمعية العامة والمجلس التنفيذي(التشريعيتَين في المنظَّمة  لعام بهدف اتِّخاذ توصية أخرى ُمخصَّ

اإلجراءات الالزمة بموجبها
4

عها وبالتالي عدم وضوح آلية متابعتها،  إلى نظراً و.  د التوصيات وتنوُّ رت وحدة قرَّ تعدُّ

على  مع تحديد مدى تأثيرهات، السنوات الخمس التي مرَّ  خالل في هاتوصياتما تمَّ قبوله وتنفيذه من التفتيش المشتركة تقييم 

 اإلدارية والتنظيمية. ةنشطاألتمويل ولناحيتَي ال، والمتغيِّر لناحية حوكمتها سياقظلِّ المة في المنظَّ 

وعلى الرغم من غياب المعلومات حول قبول توصيات التقرير وتنفيذها، من الالفت أنَّ المنظَّمة برهنت عن قدرتها على 

طلوبة بجودٍة عالية، كما أظهرت جولة المتابعة أنَّ عدداً كبيراً تزويد فريق وحدة التفتيش المشتركة بالمعلومات والوثائق الم

ية التي أبدتها الدول األعضاء واألمين العام المنتَخب في العام  من التوصيات قد دخل حيَّز التنفيذ. فقد أشاد المفتِّش بالجدِّ

المشتركة، إذ بادرت الدول األعضاء  ( في التعاطي مع توصيات وحدة التفتيش4101)والذي أُعيد انتخابه في العام  4112

إلى تشكيل فريق عمل في ما بينها ُمخصَّص لمناقشة وفهم النتائج المترتّبة على توصيات وحدة التفتيش المشتركة، في حين 

نات "الكتاب األبيض" أدرج األمين العام هذه التوصيات كأحد مكوِّ
1 

الذي تمَّت صياغته بمشاركة أعضاء منظَّمة السياحة 

4100العالمية وأقِرَّ في الجمعية العامة المنعقدة في العام 
4
"الوثيقة االستراتيجية التوجيهية الرئيسية للمنظَّمة على بصفته  

صريحة إلى الشارات اإل وبعيداً عن بعض،  إلى حدٍّ كبيرش ر المفتِّ يقدِّ  ،التنظيم واإلدارة مجالَيفي المدى المتوسِّط". 

الكتاب وااللتزامات الواردة في  ت، التقارب بين التحليالرة الصادر عن وحدة التفتيش المشتركةاستعراض التنظيم واإلدا

إذ أن الكتاب األبيض يكاد  من جهٍة أخرى. 4112عام الصادرة في المضمون معظم التوصيات  وبين األبيض من جهة،

 . بمثابة خطَّة تنفيذية، قليلةالستثناءات بعض االمع ، يُعتبَر

في هذا اإلطار، يُشار إلى أنَّ توقيت إجراء استعراض وحدة التفتيش المشتركة كان مناسباً تماماً للمنظَّمة، إذ شكَّل العام 

ل  4112 لمنظَّمة من ناحية حوكمتها وثقافتها. فعلى ضوء الكتاب األبيض الذي بات يُعتبَر بمثابة وثيقٍة مرجعية لنقطةَ تحوُّ

قةال اتهاإصالح واصلت المنظمةية، منظَّمة السياحة العالمل بطبيعة . والمعنيين كلمن قبل  الجارية بمشاركة نشطة معمَّ

بل أيضاً من ، فحسب ى التحديثواآلليات، أو حتَّ  الهيكليات: ليس من حيث الحال، طال هذا اإلصالح الجوانب اإلدارية

س  روح جديدة بثّ  حيث بالتأكيد، ساهم هذا عمل وحدة التفتيش المشتركة.  أيضاً قوم عليها يحدة التي قيم األمم المتَّ تكرِّ

كما  المعنيين،من مختلف  4112عام لوحدة التفتيش المشتركة  استعراضل قبول وتنفيذ معظم توصيات يسهاألمر في ت

                                            
حدة رقم راجع المادة الخامسة من النظام األساسي لوحدة التفتيش المشتركة. شكَّل هذا النظام األساسي ملحقاً لقرار الجمعية العامة لألمم المتَّ   1

 www.unjiu.orgمكن إيجاده بسهولة على الموقع االلكتروني الخاص بوحدة التفتيش المشتركة ي، و01/024
4
هة إلى األمين العام لألمم المتَّحدة. ولكن من الناحية العملية، يُعتبَر القرار 44إلى  0تمَّ ترقيم هذه التوصيات من    ، باإلضافة إلى توصيٍة أخيرة موجَّ

ن ثالث فقرات: أ، وب، ج( بمثابة ثالثة قرارات:   التالي،المتابعة. وبعمالنية )ج(، وذلك من حيث  01)ب(، و01)أ(، و 01الخامس عشر )المتضمِّ

ل يعود إلى  4112الصادرة عن استعراض العام قائمة كاملة بالتوصيات  0الملحق  شمل. ي42ع عدد التوصيات إلى يصل مجمو مع مرَجعين: األوَّ

  .ةالراهن جولة المتابعة التفتيشية، والثاني يعود إلى تقرير األصليةالفقرات ضمن وثيقة االستعراض 
1
  A/19/11. 
4
  A/RES/602(XIX) 

http://www.unjiu.org/
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 هذا التقرير. يوضح

إلى وحدة التفتيش المشتركة  4101ولكن في الوقِت نفسه، يمكن القول إنَّ المعلومات التي قدمتها األمانة في آب/أغسطس 

% وأنَّ 011قد بلغت  4112، والتي تزعم أنَّ نسبة قبول التوصيات الصادرة في عام االلكترونيعبر نظام المتابعة الجديد 

فقد سمح %، هي معلومات  تنطوي على المبالغة نوعاً ما وتفتقر إلى الدقَّة. 21نسبة تنفيذ التوصيات المقبولة تساوي 

توصية 44توصية من أصل  40قيق بتوفير صورٍة أكثر واقعيةً عن األداء العام: في الواقع، تمَّ قبول التفتيش الد
1
هة   موجَّ

%(، كما يُظِهر الرسمان 01،2توصية ) 00%(، ومن بين هذه التوصيات، تمَّ تنفيذ 01،0إلى منظَّمة السياحة العالمية )

  للتقرير لالطِّالع على قائمٍة تبيِّن بالتفصيل ما آلت إليه جميع التوصيات. 0 المرفقالبيانيان أدناه. ويمكن مراجعة 

 

 JIU/REP/2009/1قبول وتنفيذ التوصيات المندرجة ضمن وثيقة  وضع: 0الرسم 

 

ل:   % توصيات في طور التنفيذ 0451 –% توصيات ُمنفَّذة 0152الرسم البياني األوَّ

  % توصيات غير مقبولة0254 –% توصيات مقبولة 0150الرسم البياني الثاني: 

 المصدر: نظام المتابعة عبر اإلنترنت لوحدة التفتيش المشتركة

 

ل في هذا التقرير كأداء ُملفٍِت وُمرٍض جداً لوحدة التفتيش المشتركة  ،في الرقابة، يُعتبَر األداء العام على النحو الُمفصَّ

ولمنظَّمة السياحة العالمية على حّد سواء. ولكن في الوقِت نفسه، من الُمفتَرض أن تساهم تحليالت هذا التقرير في مساعدة 

 منظَّمة السياحة العالمية على التركيز على األمور التالية: 

  تماشياً مع االلتزامات السابقة المسائل التي ما زالت برسم اإلتمام 

  4112المجاالت القليلة التي لم تُقبَل فيها توصيات وحدة التفتيش المشتركة الصادرة في العام 

  بعض المسائل المستجدَّة التي جرى تحديدها على ضوء جولة المراجعة هذه والتي نتج عنها عدد  من التوصيات

الرامية إلى مساعدة المنظَّمة على تحقيق المزيد من أو اإلقتراحات رسميةً(  غير الملزمة )أي التي تتَّخذ طابعاً أقلّ 

 التحسينات. 

 

توصيةً ونفَّذتها تنفيذاً تاماً. وجرى قبول ثالث توصيات أخرى، ولكنَّها لم  00وتبيَّن للمفتِّش أنَّ المنظَّمة قد أحسنت استخدام 

هة إلى الهيئاتتوصية  )أ( تشتمل هذه األخيرة علىتُنفَّذ بالكامل.   التعاون بشأنها في الماضية طرائق كانتالتي  التابعة موجَّ

 لضمان استخدام اللغة الصينية كلغةٍ  الجمعية العامةوتوفير الموارد من قبل  ويةاللغ مسألة التعّددية )ب( غير مرضية؛

 ،وحدة التفتيش المشتركة من منظوراألهّم بند ال وهو ؛ و)ج((XVII) 140 رقم لقرار الجمعية العامة مة وفقاً رسمية للمنظَّ 

اوالرصد ،والتحقيق ،والتقييم ،والتفتيش ،مراجعةأال وهو استحداث وظائف داخلية لل االستعانة بمصادر من خالل  ، إمَّ

ة بهذه الوظائف ثالثة  من خالل تمويل أوداخلية،   .4100-4101لفترة السنتين مناصب مختصَّ

                                            
1
تنطوي في  01الموجهة إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة، فإن التوصية  41ية ص، إضافة إلى التو44إلى  0مرقمة من مع أن هذه التوصيات   

 )ج((.01)ب(، 01)أ(، 01الواقع على ثالث توصيات )
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. التقارير الرسمية التي تُعلِن عكس ذلك خمس توصيات، على الرغم منأيضاً إزاء عدم قبول المنظَّمة ب تِّشالمفوتأسَّف 

ت/محاضر موجزةالخارجية )توفير  ةكموالح آليةالتوصيات  تتناول هذه وتعيين مدير  هيئات اإلدارة؛اجتماعات  عن سجالَّ

نموذج وحدة التفتيش استناداً إلى إطار قائم على النتائج  تطويرج )اإلدارة القائمة على النتائو(، األعضاء المنتسبينبرنامج 

التقاعد(، والمراجعة الخارجية )اختيار مراجع  سنّ  تمديد العقود إلى ما بعدب في ما يختصُّ المشتركة(، والموارد البشرية )

 من ثالثة(. خارجي واحد بدالً 

 

 الخطوات المستقبلية 
 

ة بها   التوصيات المقبولة والُمنفَّذة التي تقتضي مواصلة األنشطة المختصَّ
 

تان تُعتبَر معالجتهما أولويةً بالنسبة إلى جدول األعمال  ة مسألتان ُملِحَّ من بين التوصيات التي برسم التنفيذ الكامل، ثمَّ

راً وحالياً ومستقبالً:   اإلداري لألمانة، مؤخَّ

رته الجمعية العامة في العام التنفيذ الكامل وال   ( أ ُمصدَّق لالنتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام الذي قرَّ

هة 4112، إنَّما لم يُؤخذ به قبل العام 4116 لة وإيجابية موجَّ . وقد أعدَّ المفتّش حول هذا الموضوع رسالةً مفصَّ

 لخطوات في هذا الشأن.إلى اإلدارة، ولكنَّها سوف تقتضي القيام بالمزيد من ا

سية ، مع أطر مؤسَّ الماضيةالعقود  في كثرت" التي لتابعةالعديدة "ا والهيئاتمة توضيح العالقات بين المنظَّ   ( ب

 ضمن سياقات قانونية وسياسية ومالية مختلفة.ومختلفة، 

 

ل، أرسلت وحدة التفتيش المشتركة رسالةَ إدارة إلى األمين  نت تحليالً تفصيلياً لوعود بالنسبة إلى البند األوَّ العام تضمَّ

المنظَّمة في هذا الخصوص، مع اإلشارة إلى المعايير ذات الصلة المنشورة من قبل وحدة التفتيش المشتركة في العام 

4101.
6
ا في ما يتعلَّق  مفاوضات لل دةمؤكَّ النتائج غير الر وسريعة التغيّ الدة ومتعدِّ السياقات البالنظر إلى ، فالبند الثانيب أمَّ

في الوقت المناسب  ةموثوقوثة ر معلومات محدَّ توفِّ أن وحدة التفتيش المشتركة  بالنسبة إلىر من الصعب عتبَ الجارية، يُ 

طرائق  حول 4 رقم تنفيذ التوصيةل يشكِّل استكماالً أن  أيضاً  لذلك للمجلس التنفيذي. ويمكن 4104يونيو حزيران/لدورة 

 مكاتب المعنية.سات والالتعاون مع المؤسَّ 

 

 التوصيات المقبولة التي لم تُنفَّذ بعد 
 

مسألةَ استخدام اللغة الصينية في المنظَّمة: ما زال قرار الجمعية العامة بشأن هذا الموضوع  92التوصية رقم تتناول 

ال التصديقات هذه إيقاع  يبدو أنَّ بانتظار توفُّر عدٍد كاٍف من التصديقات على التعديل الُمعتَمد على النظام األساسي: و

د أكثر فأكثراألمر الذي  ؛الصين حولنمو السياحة الدولية يُجاري سرعة    .ضرورة إجراء هذا التعديل يؤكِّ

 

صحيح  أنَّها مقبولة من حيث المبدأ، غير أنَّها ما زالت بعيدة عن التنفيذ من مختلف جوانب ، 99التوصية رقم وبالنسبة إلى 

الرقابة، وهي مسؤولية كبرى واعتيادية للمدراء وأعضاء مجالس اإلدارة في القطاع الخاص، وما يوازي ذلك في منظَّمة 

ية العامة. ففي منظَّمة تشوبها قيود عدَّة، ومن بينها السياحة العالمية، أي األمين العام وأعضاء المجلس التنفيذي والجمع

القيود المالية، من شأن تطوير الخدمات الرقابية، ال سيَّما المراجعة الداخلية والتقييم، أن يشكِّل إحدى الطرق القليلة لضمان 

ع المفتّش المبادر ال للموارد المالية والبشرية. ومن هنا، يشجِّ راً في هذا الصدد االستخدام الكفوء والفعَّ ات التي اتُّخذت مؤخَّ

في مجاٍل ما زالت منظَّمة السياحة العالمية تُعتبَر متخلِّفةً فيه مقارنةً مع المنظَّمات األخرى ضمن المنظومة، ومع استعداد 

 بعض المنظَّمات الشقيقة ووحدة التفتيش المشتركة لتوفير المساعدة. 

 

 التوصيات غير المقبولة 
 

 وهي . يتّم قبولهاالخمس السابقة التي لم  هالتوصياتالجوهرية على األهمية تُعيد التشديد التفتيش المشتركة وحدة إنَّ 

ب األزمة المالية وما يترتَّ وإلى  ،مةصغر حجم المنظَّ  تفهَّم صعوبة تلبية جميع المتطلِّبات اإلصالحية بثقٍة كافية، نظراً إلىت

، على الرغم من النمو األساسيينمن المساهمين  المفروضة لفترٍة طويلةفي الميزانية  سياسة صارمة جداً من على ذلك 

 . كمصدر للدخللألنشطة السياسية المطرد 
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التوصية ولكن، بدالً من اعتبار مسألة إعداد سجاّلت/محاضر خطّية موجزة عن اجتماعات هيئات اإلدارة التي تنصُّ عليها 

الستكمال التحسينات األخيرة في عملية صنع القرار كتكلفٍة إضافية غير ُمنتِجة، يجب النظر إلى هذا األمر كوسيلٍة  6رقم 

كثر األ 1التوصية رقم لى إ استجابةً  الكتاب األبيض،األمين العام في على النحور الُمعبَّر عنه من قبل ، اإلدارةهيئات  ضمن

 .ة ديمقراطيةخارجي ةكمورات واعية ومسؤولة في إطار حقرااتِّخاذ تهدف إلى والتي  أهميةً 

ا الواقع القائم والمتمثِّل في أنَّ   المنتسبين مة السياحة العالمية كمنصب مدير برنامج األعضاءإدارة منظَّ  في اً هام اً منصب أمَّ

د اعد في مة السياحة العالميةل منظَّ ودختعود إلى ما قبل هو من بقايا ثقافة قديمة ف ة،واحد دولةٍ  إلىجع" ارهو منصب "

. حيث يُعتبَر هذا النوع من االمتيازات غير مقبولو، المساواة بين الدول األعضاء تسود قاعدة حدة، حيثمات األمم المتَّ منظَّ 

ائمة قعلى  منصب ، تكلفة أيّ التقديرات الُمعتَمدةصيغة كلّها، وفقاً ل الدول األعضاءأن تتقاسم ينبغي  من المنظور المنطقي،

البلد بين األمين العام وحول هذه المسألة التفاوض  لدى إعادةللقيام بذلك  ااستعدادهكما يجب تأكيد الميزانية العادية، 

مو، قبوالً بحدِّ ذاتها 9رقم التوصية لم تلَق  ،ى اآلنحتَّ  ،المضيف. ولكن  بدولة محصوراً  اً حين امتيازالمرشَّ  ما زال تقدُّ

يُصار في أقرب وقٍت ش أن المفتّ  في هذا الصدد، يأمل. سخيةالمساهمتها الطوعية  على التكلفةتُحتَسب و ة، واحد وعض

لمبدأ  تكريساً تقاسم األعباء المالية، ومزدوج من حيث االستحقاق الهذا الوضع الشاذ ممكن إلى إعادة النظر في 

 .المساواة في الحقوق والواجبات بين األعضاء

التي تشير إلى "اإلطار القائم على  8بالتوصية رقم أجهزة السلطة في منظَّمة السياحة العالمية  وليس مفهوماً سبُب عدم أخذ

ر من قبل وحدة التفتيش المشتركة". فقد اقترحت هذه التوصية صياغة أنشطة المنظَّمة تماشياً مع الممارسات  النتائج الُمطوَّ

ت واألنشطة وليس من حيث حجم الُمدَخالالتنظيمية الحديثة وفقاً للنتائج المتوقَّعة بالنسبة إلى المستفيدين بالدرجة األولى، 

رة روتينياً  د أمر منطقي وال يتجاوز كونه مسألة اعتماد روحيٍة معيَّنة للمنظَّمة، وال يشكِّل نظاماً جديداً . الُمطوَّ فهذا مجرَّ

 إالَّ أنَّه يقتضي إجراء بعض التعديالت على السلوكيات اإلدارية المتعارف عليها، كما أنَّه يتطلَّب نوعاً من التدريب ُمعقَّداً،

الصلة  يتعليقات مجلس الرؤساء التنفيذيين على تقرير وحدة التفتيش المشتركة ذوجاءت على أساس حاالٍت ملموسة. 

. وقد اعتمدت خالئصهو هنتائج على وذاكرةً موافقتها ،م حول هذا الموضوع""مرجع مفيد وقيِّ معتبَرةً إياه كـللغاية،  إيجابيةً 

مع إنَّما ، النهايةفي  حدة هذا المفهوم والمعايير ذات الصلةمم المتَّ لأل هيئات التابعةالصة األخرى ومعظم الوكاالت المتخصِّ 

إلى طرق جديدة  اً ل تدريجيالتحوُّ  من التفكير فيمة السياحة العالمية منظَّ  فما الذي يمنع. كلٍّ منها مراعاة خصوصيات

    ؟جاالٍت أخرىفي م ت في ذلكاألمور، كما نجح لمعالجة

ا في  د الظروف االستثنائية التي يمكن في 01ما يتعلَّق بالتوصية رقم أمَّ )ب( التي تحثُّ األمين العام على وضع قاعدٍة تحدِّ

ظلِّها تمديد العقود إلى ما بعد سّن التقاعد، قام الرئيس التنفيذي بإبالغ المفتّش بأنَّه لم يضع هذه القاعدة، وذلك ألنَّه في 

د ألحد إلى ما بعد سّن التقاعد اإللزامي. ولكنَّه شعر مع مرور الوقت أنَّه ال يمكن البداية عند تولِّي المنصب،  لم يمدِّ

 سنةٍ وذلك ل) نظراً إلى مساهماتهم القيِّمة، فتمَّ بالتالي التمديد لعقود عدٍد منهم االستغناء عن خدمات بعض أفراد طاقم العمل

 الصالحية هالذي يمنح فينالنظام األساسي للموظَّ  من 40موجب البند ب القرارات اتَّخذ هذه وقد(. كحدٍّ أقصى ينأو سنتَ 

 هذا الموضوع. حولش المزيد من التعليقات المفتّ ولن يعطي حسب تقديره. بخاذ مثل هذه القرارات التِّ 

الخارجيين وما زال المفتّش ال يفهم سبب حاجة أصغر منظَّمة ضمن منظومة األمم المتَّحدة إلى هذا العدد من المراجعين 

 المنشودة منالثقة األمر يتعارض مع هذا الذي يتجاوز العدَد في أّي منظَّمٍة أخرى، باستثناء األمانة العامة لألمم المتَّحدة. ف

إنَّ على ذلك،  . عالوةً وفريق عملهاالمنتخبة  العليا لمراجعة الحساباتسة مؤسَّ رئيس الالكفاءة المهنية لبهيئة تشريعية 

عليهم  هممهاموهذا يصّعب  عناصر كثيرة من عملهم المشترك،فاق على منهم االتّ  تقتضيالخارجيين  ناجعيمرال يةدعدّ ت

 أنَّ المفتش يدرك وصحيح  أنَّ . للقطاع العام فريق المعايير المحاسبية الدوليةب في األمانة العامة، بدءاً  ئهمبعض شركاوعلى 

قرار من حيث  اتِّخاذ بعد أنَّه بيِّنت اربالتج ولكنَّ  ،عملية التصديقجراء إل ب الكثير من الوقتتعديل النظام األساسي يتطلَّ 

 أيّ  وكما هي الحال بالنسبة إلىعلى أساس طوعي. باإلضافة إلى ذلك،  من قبل الجمعية العامة، يصبح تطبيقه ممكناً المبدأ 

ة فكما . يةمن حيث االستقالل اً سليم نهجا لمراجعة الحساباتال تعتبر الوالية الطويلة للمؤسَّسة العليا نفسها  ية،رقاب مهمَّ

 محصورة.ال سيَّما إذا كانت محفظة األعمال ، التناوب هو الحلّ دة التفتيش المشتركة ذات الصلة، رير وحاتق أوصت

 

 المسائل المستجدَّة 

(، 40مكتب نيويورك )الفقرة  المسائل التالية:حول  غير الُملِزمةلتقديم بعض التوصيات  جولة المتابعة هذهش المفتِّ  استغلَّ 

(، 004)الفقرة  المدراءلكبار  وظيفيةالتوصيفات الو (،61)الفقرة إدارة المخاطر  ونهج(، 10إطار المساءلة )الفقرة و

لفقرة ن للتدريب )اياستخدام األعضاء المنتسبو(، 002)الفقرة  المناصب العلياين على مستوى بين الجنسَ  وتحسين المساواة

 (.041وسياسة توظيف المتعاونين )الفقرة  ،(044نة )الفقرة المرِ  يةترتيبات العملوال(، 011

  
 


