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  الدورة السابعة والستون
   من جدول األعمال١٢٩البند 

        واملايل لألمم املتحدة استعراض كفاءة األداء اإلداري
  التقرير املرحلي الثاين عن نظام املساءلة يف األمانة العامة لألمم املتحدة    

    
  تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية     

  
  مقدمة  - أوال  

ــون     نظــرت  - ١ ــر األمــني العــام املعن ــة يف تقري ــشارية لــشؤون اإلدارة وامليزاني ــة االست  اللجن
، )A/67/714(“ التقريــر املرحلــي الثــاين عــن نظــام املــساءلة يف األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة   ”

وقـد اجتمعـت اللجنـة، أثنـاء نظرهـا يف هـذه           . ٦٦/٢٥٧املقدم استجابة لقـرار اجلمعيـة العامـة         
ني عـن األمـني العـام قـدموا إليهـا معلومـات وإيـضاحات إضـافية اختتمـت بـردود                املسألة، مبمثل 

  .٢٠١٣فرباير / شباط١٥ية وردت يف خط
وتشري اللجنة االستـشارية إىل أن موضـوع املـساءلة ظـل قيـد النظـر يف اجلمعيـة العامـة                       - ٢

ــا الــــستني، وأن اجلمعيــــة توصــــلت إىل عــــدد مــــن القــــرارات يف هــــذا الــــشأن     منــــذ دورهتــ
ويف ). ٦٦/٢٥٧ و ٦٤/٢٥٩ و ٦٣/٢٧٦ و ٦١/٢٤٥ و ٦٠/٢٥٤القــــــــرارات  ظــــــــران(

، اســتقرت اجلمعيــة العامــة علــى تعريــف للمــساءلة يف األمانــة  ٦٤/٢٥٩ مــن القــرار ٨الفقــرة 
ويف اآلونــة . العامــة لألمــم املتحــدة وقــدمت توجيهــات وطلبــات حمــددة يف عــدد مــن اجملــاالت 

ــة علمــا يف قرارهــا   ــه   ٦٦/٢٥٧ األخــرية، أحاطــت اجلمعي ــذي قدم ــي األول ال ــالتقرير املرحل  ب
مسلمةً بأن إنـشاَء  ) A/66/692(األمني العام بشأن نظام املساءلة يف األمانة العامة لألمم املتحدة       

مثـل هـذا النظـام عمليــةٌ معقـدة، وطلبـت إىل األمــني العـام جمـددا أن يعــاجل عـددا مـن اجلوانــب          
   .املختلفة يف سياق تقريره املرحلي الثاين
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ويعرض األمُني العام يف تقريره املرحلـي الثـاين التقـدَم احملـرز يف جمـاالت حمـددة خـالل                      - ٣
، مع التركيـز بـشكل خـاص علـى تطبيـق      )انظر الفرع الثالث أدناه(األشهر االثين عشر املاضية    

 ويتـضمن املرفـقُ   . إدارة املخاطر يف املؤسسة ووضع إطار مفاهيمي لإلدارة القائمة على النتـائج           
ــساءلة،          ــن أدوات امل ــارة م ــة خمت ــاٍت إحــصائية عــن جمموع ــام معلوم ــر األمــني الع امللحــق بتقري

يستجيب بذلك جزئيـا لتوصـية مـن اللجنـة االستـشارية أيـدهتا اجلمعيـة العامـة فيمـا بعـد،                       وهو
تقضي بإدراج بيانات عن األداء يف مجيـع التقـارير املرحليـة املقبلـة املزمـع تقـدميها عـن املـساءلة               

)A/66/738 ٨، الفقرة.(  
  

  تعليقات ومالحظات عامة  - ثانيا  
ترى اللجنة االستشارية عموماً أن تقريَر األمني العام يشري إىل إحـراز بعـض التقـدم يف         - ٤

تنفيذ إطارٍ للمساءلة يف األمانة العامة تتوافر له مقومات البقاء، وال سيما يف جمـال وضـع إطـار                   
ومــع ذلــك تــشري اللجنــة إىل مالحظاهتــا الــسابقة،   . نتــائجمفــاهيمي لــإلدارة القائمــة علــى ال 

ومفادها أن تطبيق نظام فعال للمساءلة عمليةٌ ستستغرق عدة سـنوات وأنـه مـا زال هنـاك        
  ).١١  و١٠، الفقرتان A/66/738(يتعني عمله  الكثري مما

 بعد وفيما يتعلق بصيغة تقرير األمني العام ومضمونه، ترى اللجنة االستشارية أنه،  - ٥
ــذا املوضــوع           ــشأن ه ــا األول ب ــة قراره ــة العام ــذ اختــذت اجلمعي ــوام من ــبعة أع ــضاء س انق

ــرار  انظــر( ــه      ) ٦٠/٢٥٤الق ــاً علي ــاً للمــساءلة متفق ــا تعريف ــى اعتماده ــرور عــامني عل وم
، ال يزال الكثُري من املعلومات اليت أوردها التقرير ذا طابع )٨، الفقرة ٦٤/٢٥٩ القرار(

را كافيـا مـن التفاصـيل العمليـة عـن إرسـاء تـدابري حمـددة للمـساءلة                   مفاهيمي وال يوفر قـد    
وتشري اللجنة إىل املالحظـة الـيت أبـدهتا يف الـسابق بـشأن              . وعن األثر املترتب على تطبيقها    

ضــرورة أن تــشتمل التقــارير املرحليــة املقّدمــة عــن تنفيــذ إطــار املــساءلة علــى حتليــلٍ لألثــر 
 املساءلة، املطبقة فعال أو املتوخاة، مشفوعا مبؤشـرات األداء     املترتب على تطبيق خمتلف تدابري    

   ).٦ ، الفقرةA/66/738(الرئيسية واملعلومات اإلحصائية الداعمة إلثبات صحة النتائج 
وتــشري اللجنــة االستــشارية أيــضا إىل توصــيتها الــسابقة الــيت أقرهتــا اجلمعيــة العامــة            - ٦

لعام أن يقدم تقريرا سنويا عـن التقـدم احملـرز حنـو تنفيـذ              بعد، ومبقتضاها طُلب إىل األمني ا      فيما
وقد أفاد وكيلُ األمني العام للشؤون اإلداريـة اللجنـةَ،        ). ١١، الفقرة   A/66/738(إطار املساءلة   

خالل مداوالهتا األخرية بـشأن هـذا املوضـوع، بأنـه قـد يكـون مـن املستـصوب أن ُتقـدم هـذه                        
ا عـن كـل سـنة إلتاحـة مزيـد مـن الوقـت لألمانـة العامـة                   التقارير املرحلية مرة كل سنتني عوض     

حىت يتسىن هلـا تنفيـذ مبـادرات املـساءلة وتـتمكن مـن االسـتجابة علـى النحـو املالئـم للطلبـات                       
ولكن يف ضوء أمهية املسائل اليت حددها األمني العـام يف  . احملددة اليت ترد من اجلمعية العامة    
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نظر إىل القصور الذي ال يـزال يعتـري جوانـب خمتلفـة             تقريريه املرحليني األول والثاين وبال    
من إطار املساءلة يف األمانة العامة لألمم املتحدة، توصي اللجنة بأال تعـّدل اجلمعيـة العامـة                 
يف هذه املرحلة تواتَر التقارير املقدمة عن هذا املوضوع، إىل حني النظـر يف ذلـك مـستقبال                  

  .إذا تيسر ذلك
  

   ٦٦/٢٥٧معية العامة تنفيذ قرار اجل  -ثالثا   
، أن يــضع علــى ســبيل ٦٦/٢٥٧طلبــت اجلمعيــة العامــة إىل األمــني العــام، يف قرارهــا    - ٧

األولويــة خطــةً واضــحة املعــامل وموثقــة بــصورة جيــدة حتــدُد بوضــوح األهــداف واملــسؤوليات  
اسـتجابةً  املقررة وتشمل جدوال زمنيا إلجناز األعمال احملـددة الـيت َيـضطلع هبـا لتعزيـز املـساءلة                   

وتالحظ اللجنةُ االستشارية مع القلق أن التقريـَر املرحلـي          . ٦٤/٢٥٩لذلك القرار وللقرار    
الثاين لألمني العام ال يتضمن مثل هذه اخلطة، وتوصي اجلمعية العامة بأن تكـرر طلبـها إىل                 

  . األمني العام يف هذا الصدد
  

  تعريف املساءلة وحتديد األدوار واملسؤوليات  - ألف  
:  تعريفـــاً للمـــساءلة يغطـــي مـــا يلـــي٦٤/٢٥٩اعتمـــدت اجلمعيـــةُ العامـــة يف قرارهـــا   - ٨
واجــب األمانــة العامــة وموظفيهــا مــن حيــث تنفيــذ الواليــة، واالمتثــال لإلطــار التنظيمــي،    )أ(

ــائج؛      ــق النتـ ــوارد، واألداء وحتقيـ ــسن إدارة املـ ــسلوك، وُحـ ــايري الـ ــزام معـ ــآت ) ب(والتـ املكافـ
  ).٩، الفقرة A/66/738(ئات الرقابة دور هي) ج(واجلزاءات؛ 

ويشار يف تقريـر األمـني العـام إىل عـدة مالحظـات لوحـدة التفتـيش املـشتركة وجملـس                     - ٩
مراجعي احلسابات ومكتب خدمات الرقابـة الداخليـة صـدرت عـن تلـك اهليئـات بـشأن إطـار          

 ملعاجلـة أوجـه قـصور       املساءلة يف املنظمـة منـذ اعتمـاد اجلمعيـة العامـة تعريفـاً للمـساءلة وتـدابريَ                 
  ).١٧-٤، الفقرات A/67/714انظر الوثيقة (حمددة 
ومن اجملاالت اليت حظيت باهتمام كل من وحدة التفتيش املـشتركة وجملـس مراجعـي                 - ١٠

احلسابات من حيث ُسبل تعزيز املساءلة يف سياقها تنفيذُ األمانة العامة املرتقـب لنظـام أوموجـا                 
 جاء يف تقرير األمني العام أن وحدةَ التفتيش املـشتركة خلُـصت             وقد. لتخطيط موارد املؤسسة  

إىل ضرورة مواءمة خطوط التسلسل القيادي وتفويض السلطة علـى حنـو واضـح وإدماجهـا يف          
ويؤكــد جملــس مراجعــي )). د (٨، الفقــرة A/67/714(الــُنظم احلاليــة لتخطــيط مــوارد املؤســسة 

الغ املــايل واإلبــالغ عــن األداء علــى مجيــع  احلــسابات مــن جانبــه ضــرورة حتــسني إدمــاج اإلبــ 
ــوارد يف املؤســسة        ــد لتخطــيط امل املــستويات يف املنظمــة وجعــل ذلــك جــزءا مــن النظــام اجلدي

، وضرورة تعزيـز الـروابط بـني أطـر امليزنـة القائمـة              ))ب (١٢املرجع نفسه، الفقرة    ) (أوموجا(
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ويـذكر األمـُني العـام يف    )). أ (١٣ املرجع نفسه، الفقرة(على النتائج واالحتياجات من املوارد    
ــصميم         ــسلطة يف الت ــويض ال ــوي دمــج حــاالت تف ــة تن ــة العام ــاين أن األمان ــي الث ــره املرحل تقري

ــل” ــرة  ( لنظــام أوموجــا  “املقب ــشارية علــى   ). ١١املرجــع نفــسه، الفق ــة االست وتوافــق اللجن
بضرورة إدماج إطار املالحظات اليت أبدهتا هيئات الرقابة فيما يتعلق بتنفيذ نظام أوموجا و  

  . املساءلة املتفق عليه يف تصميم وتنفيذ النظام على النحو الواجب
  

  الترويج لثقافة املساءلة  - باء  
ــا     - ١١ ــة، يف قراريهـ ــة العامـ ــدت اجلمعيـ ــزةٌ  ٦٦/٢٥٧ و ٦٤/٢٥٩أكـ ــساءلة ركيـ ، أن املـ

 علـى أعلـى مـستوى    أساسية لإلدارة املتسمة بالفعالية والكفاءة وتتطلـب اهتمامـا والتزامـا قويـا      
ــة  ــة العام ــرة   . يف األمان ــضا يف الفق ــة أي ــا  ٣وشــددت اجلمعي ــن قراره ــة  ٦٦/٢٥٧ م ــى أمهي  عل

التــرويج لثقافــة قوامهــا املــساءلة واإلدارة القائمــة علــى النتــائج وإدارة املخــاطر يف املؤســسة         
ديرين والرقابــة الداخليــة علــى مجيــع املــستويات يف األمانــة العامــة، مــن خــالل حتلــي كبــار املــ    

  .باستمرار بروح القيادة وااللتزام
كما أن اللجنة االستشارية أشارت يف تقرير سابق عن نظام املساءلة يف األمانـة العامـة                  - ١٢

لألمــم املتحــدة إىل أن إطــار املــساءلة ال ميكنــه، يف حــد ذاتــه ووحــده، أن خيلــق ثقافــة قوامهــا    
عقليـة املـوظفني يدفعـه التـزام مـستمر علـى          املساءلة، وأن إشاعة هـذه الثقافـة تتطلـب تغـيريا يف             

وأضــافت اللجنــة، يف ). ٥٢، الفقــرة Corr.1 و A/64/683(أعلــى املــستويات يف األمانــة العامــة 
تقريرهــا املعــد عــن التقريــر املرحلــي األول لألمــني العــام، أن حتلــي اإلدارة العليــا بــروح القيــادة 

علــى املعــايري لثقافــة راســخة للمــساءلة،  املثاليــة أمــٌر حيــوي إلشــاعة جــو عــام مــوات وحتديــد أ 
وقالت إن عدم حماسبة كبار املديرين من شأنه أن يؤثر سـلبا علـى حتديـد معـايري املـساءلة علـى                      

  ).١٥، الفقرة A/66/738(صعيد املنظمة بأسرها 
وتالحظ اللجنة االستشارية أن األمني العام يقر يف تقريره املرحلي الثـاين بـأن التـرويج                  - ١٣
ة املـساءلة عمليـةٌ متواصـلة تبـدأ بإعطـاء القـدوة يف أعلـى املـستويات وتتعـزز بـه باسـتمرار                        لثقاف

)A/67/714   ويعرض األمُني العام يف تقريره تـدابَري إضـافية اُتخـذت لتعزيـز ثقافـة      ). ١٩، الفقرة
ــة فيمــا يتعلــق باألخالقيــات      املــساءلة، تــشمل إحاطــة القــادة املعيــنني حــديثا مبــسؤولياهتم املهني

 املـراد بـه تـشجيع       “حـوار القيـادات   ”واستحداث برنامج   ) ٢١املرجع نفسه، الفقرة    (والرتاهة  
املــديرين علــى االلتــزام بالقيــادة املراعيــة لألخالقيــات، وبنــاء جــسور الثقــة مــن خــالل املناقــشة  
النشطة للمسائل املتعلقة باألخالقيات يف مكان العمل، وإبراز الـصلة املباشـرة بـني عمـل الفـرد             

وعالوة على ذلـك، يـشري      ). ٢٤  و ٢٣املرجع نفسه، الفقرتان    (مسعة األمم املتحدة كمنظمة     و
ــشرح          ــضاها ب ــديرون مبقت ــب امل ــيت ُيطالَ ــيم اإلداري، ال ــة التقي ــايب لعملي ــر اإلجي ــر إىل األث التقري
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األســاس الــذي تقــوم عليــه قــراراهتم كخطــوة أوىل يف ظــل نظــام إقامــة العــدل املعمــول بــه منــذ 
 يف معــدل ٢٠٠٩ويكــشف األمــُني العــام عــن حــدوث حتــسن منــذ عــام   . ٢٠٠٩ه يوليــ/متــوز

القــــرارات اإلداريــــة املطعــــون فيهــــا الــــيت أيــــدهتا آليــــات إعــــادة النظــــر يف التقيــــيم اإلداري  
ــة االستــشارية أوردت يف تقريرهــا   ). ٢٥نفــسه، الفقــرة  املرجــع( ويــضاف إىل ذلــك أن اللجن

دة تعليقـات إجيابيـة عـن دور وحـدة التقيـيم اإلداري يف              األخري عن إقامة العدل يف األمـم املتحـ        
  ).١٧، الفقرة A/67/547(هذا الصدد 

وترى اللجنة االستشارية أن األمني العام قد اختذ عدة خطوات يف سـبيل التـرويج           - ١٤
وتتفق اللجنة مـع األمـني العـام علـى أن إشـاعة هـذه الثقافـة يتجـاوز جمـرد                . لثقافة املساءلة 
ــادئ علــى موقــع شــبكي عــام      االعتــراف بأمه ــشر إعــالن مب ــا أو ن ــة املــساءلة يف وثيقــة م ي

)A/67/714 وتؤكد اللجنة أنه من الضروري أن يواصل األمني العام تكثيف ). ٢٦، الفقرة
اجلهود املبذولة يف هذا الصدد وتوسيع مداها وزيادة تواترها، حبيث تصبح ثقافـة املـساءلة              

وتتطلع اللجنة إىل تلقي املعلومات عـن األثـر         . للمنظمةجزءا ال يتجزأ من القيم األساسية       
  .احملدد لكل من هذه التدابري يف التقرير املرحلي املقبل املقدم من األمني العام

  
  تفويض السلطة  - جيم  

طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام، يف قراريها األخريين عن موضـوع املـساءلة، أن                 - ١٥
وجه القصور اليت ال تزال قائمةً يف النظام احلايل لتفويض السلطة عـن             يعاجل على وجه السرعة أ    

طريق نشرِ تعريف حمدد بوضوح ألدوار ومـسؤوليات األفـراد مـن مجيـع الرتـب الـذين تفـّوض                    
إليهم سلطات، واستحداِث آلياٍت لإلبالغ على نطاق املنظومة عـن رصـد الـسلطات املفوَّضـة                

زمــة يف حــاالت ســوء اإلدارة أو إســاءة اســتعمال الــسلطة   وممارســتها، واختــاذ اإلجــراءات الال 
  ).٦٤/٢٥٩ من القرار ٢١، والفقرة ٦٦/٢٥٧ من القرار ١٢انظر الفقرة (

وكــان األمــني العــام قــد أشــار يف تقريــره الــسابق عــن التقــدم احملــرز حنــو إنــشاء نظــام      - ١٦
أجرى استعراضـا شـامال     للمساءلة إىل أنه، يف مسعاه إىل تصميم نظام متماسك وأكثر اتساقا،            

مــن جانــب ) ب(بــشكل متــوائم؛ ) أ: (لنظـام تفــويض الــسلطة احلــايل لكفالــة تفـويض الــسلطة  
وفقـا  ) د(علـى حنـو يتـسم بالـشفافية؛         ) ج(أولئك املخولني سـلطة التكليـف باختـاذ إجـراءات؛           

ــتنادا إىل مالحظـــة أبـــدهتا اللجنـــة االستـــشارية  ). ١٤، الفقـــرة A/66/692(لنـــهج متـــسق  واسـ
)A/66/738   ارتأت اجلمعيـة العامـة أن املعلومـات الـواردة يف تقريـر األمـني العـام            )١٨، الفقرة ،

ــة االســتعراض الــشامل أو نظــام تفــويض       ــة للتوصــل إىل فهــم واضــح ألي مــن عملي غــري كافي
والحظـــت اللجنــة أيـــضا أن تقريـــر األمـــني العـــام  ). ١٢، الفقـــرة ٦٦/٢٥٧القـــرار (الــسلطة  

  ).١٨، الفقرة A/66/738(لتنفيذ اخلطوات املختلفة املتوخاة يشمل جدوال زمنيا  ال
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ويــشري األمــني العــام يف آخــر تقــاريره إىل أن عمليــات االســتعراض واملــسح للــسلطات   - ١٧
املفوَّضة يف جماالت إدارة املوارد البشرية واإلدارة املالية وامليَزنـة وإدارة املـشتريات واملمتلكـات               

 ســياق منــاذج األعمــال املــشتركة اجلديــدة املزمــع اســتعماهلا يف سيــستمر تنقيحهــا وتكييفهــا يف
وخبالف ذلـك،   ). ٢٧، الفقرة   A/67/714) (“املقبل”ما يسمى النموذج    (تطبيق نظام أوموجا    

ال يقدم التقرير أيا من التفاصيل املطلوبة أعاله، وال حيدد املدة الـيت ُيـرجح أن يـستغرقها إجنـاز                    
ور اللجنة االستشارية القلق لعدم إعطاء األمني العام األولوية         ويسا. هذه األعمال اإلضافية  

للجهود الرامية إىل حتديث نظام تفويض السلطة يف ضوء التطبيق املرتقب لنظـام أوموجـا،               
رغم أن اجلمعيـة العامـة وجهـت إليـه طلبـاٍت متكـررة مبعاجلـة أوجـه القـصور الـيت تعتـري                        

 اللجنـةُ كـذلك أنـه مل تتـوافر بعـد التفاصـيل              وتالحـظ . النظام احلايل على وجه االستعجال    
امللموســة يف هــذا الــصدد، وال ســيما عــن ماهيــة اإلجــراءات املــتعني اختاذهــا وعــن اإلطــار  

وتؤكـد اللجنـة   . الزمين الواضح الذي يتعني وضعه لتبيـان موعـد االنتـهاء مـن هـذا العمـل         
سـلطة اختـاذ قـرارات      أمهية أن ُيحدد بوضوح أٌي من موظفي األمـم املتحـدة أوكلـت إليـه                

إجراءات معينـة وأن ُيعـّين املـصدر القـانوين لتلـك الـسلطة يف كـل حالـة مـن احلـاالت،                        أو
وتوصـي اللجنـة بإجنـاز كـل هـذه          . وذلك كشرط مسبق للمـساءلة واملـسؤولية الـسليمتني        

  .األعمال دون مزيد من التأخري
  

  تنفيذ توصيات هيئات الرقابة  - دال  
تــشارية، يف تقريرهــا الــسابق بــشأن هــذا املوضــوع، عــن ترحيبــها  أعربــت اللجنــة االس  - ١٨

ــة عـــن      ــيات املنبثقـ ــال رصـــد تنفيـــذ التوصـ ــه يف جمـ ــام بتحققـ ــاد األمـــني العـ ــدم الـــذي أفـ بالتقـ
وأفيد يف التقرير املرحلي الثاين لألمـني العـام بـأن حنـو             ). ٢٢، الفقرة   A/66/738(الرقابة   هيئات
 احلسابات ومكتب خدمات الرقابة الداخلية قـد ُنفـذ    يف املائة من توصيات جملس مراجعي      ٩٥
  ).٣٢، الفقرة A/67/714(ُسوي يف غضون ثالث سنوات من صدور التوصيات  أو
ولــئن كانــت اللجنــة االستــشارية تقــر بالتحــسن الــذي طــرأ علــى معــدل التنفيــذ، فقــد   - ١٩

قـدَمْين بـشأن    الحظت مع ذلك أثنـاء نظرهـا مـؤخراً يف تقريـري جملـس مراجعـي احلـسابات امل                  
 A/66/5 (Vol. II) (٢٠١١يونيــه / حزيــران٣٠عمليــات حفــظ الــسالم عــن الفتــرة املنتهيــة يف 

، A/66/738(أن الكــثري مــن أوجــه القــصور يف تلــك العمليــات ذو طــابع متكــرر ) A/66/693 و
فمجلُس مراجعي احلسابات مثال يتناول، يف تقريره املرتقب عـن عمليـات األمـم              ). ٢٤الفقرة  

حــدة حلفــظ الــسالم، صــوغَ امليزانيــة وإدارهتــا وإدارةَ األصــول واملــشتريات وإدارةَ العقــود،   املت
وذلــك بوصــفها ثــالث جمموعــات مواضــيعية تعكــس مــواطن ضــعف مــستدمية علــى مــستوى     

  . البعثات
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وفيما يتعلق باألنشطة غري املتـصلة حبفـظ الـسالم، سـلطت اللجنـة االستـشارية الـضوء                    - ٢٠
 أبــداها جملــس مراجعــي احلــسابات بــشأن وضــع وتنفيــذ املــشاريع الكــربى  علــى الــشواغل الــيت

وأوصت اللجنـة   ). ٢٧-٢١، الفقرات   A/67/381(للتحول يف أساليب العمل يف األمانة العامة        
يف هــذا الــصدد بــأن ُيوجــه االهتمــام علــى ســبيل األولويــة إىل اســتنتاجات مراجعــي احلــسابات 

وقـد أجـرى جملـس      ). ١٢املرجـع نفـسه، الفقـرة       (وع  املنبثقة عن مـشاكل خطـرية مـن هـذا النـ           
مراجعي احلسابات، يف اآلونة األخرية وبناء على طلب اللجنـة، مراجعـةً لطرائـق إدارة مـسائل                 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف األمانة العامة، سلط فيها الضوء على عدد مـن الـشواغل       

وتـرد تعليقـات اللجنـة علـى تلـك املـسألة يف       . )، الفرع الثالث A/67/651انظر الوثيقة   (اخلطرية  
  ).A/67/770(تقريرها ذي الصلة 

 مــن قرارهــا ١٣ويف ذاك الــصدد، طلبــت اجلمعيــة العامــة إىل األمــني العــام، يف الفقــرة   - ٢١
ــذ        ٦٦/٢٣٢ ــى تنفي ــتعني حماســبتهم عل ــذين ت ــوظفني ال ــور أخــرى امل ــاء، أن حيــدد ضــمن أم  ب

  .الوقت املقررتوصيات جملس مراجعي احلسابات يف 
وترى اللجنة االستـشارية أنـه بينمـا يـتعني علـى األمـني العـام أن يـستمر يف كفالـة                        - ٢٢

تنفيــذ التوصــيات الــصادرة عــن هيئــات الرقابــة علــى وجــه الــسرعة ويف الوقــت املناســب، 
ينبغي أيضا بذل جهود إضافية للتصدي لألسباب اجلذرية للمشاكل ذات الطـابع املتكـرر              

جملس مراجعي احلسابات وحتديد جماالت التنفيـذ ذات األولويـة، مبـا يف ذلـك               اليت حيددها   
حتديد املوظفني الذين سيخضعون للمساءلة عن عملية التنفيذ هذه، وذلك مبـا يتفـق اتفاقـا      

  . باء٦٦/٢٣٢تاما مع أحكام قرار اجلمعية العامة 
  

  املساءلة املؤسسية ومساءلة األفراد   - هاء  
، على أمهية إنـشاء آليـات    ٦٦/٢٥٧ من قرارها    ١٥العامة، يف الفقرة    شددت اجلمعية     - ٢٣

عملية تتسم بالفعالية والكفاءة لتعزيز املساءلة املؤسسية ومساءلة األفراد على مجيـع املـستويات              
ويف هـذا الـصدد، يـشري تقريـر األمـني العـام إىل االتفاقـات                . وتنفيذ تلك اآلليات على حنـو تـام       

ملديرين بوصفها آلية رئيسية جيري من خالهلا نشر واليات الـدول األعـضاء   اليت ُتربم مع كبار ا    
، A/67/714(واألولويـــات الـــسنوية لألمـــني العـــام وتعميمهـــا علـــى مجيـــع مـــستويات املنظمـــة  

، عن قلقهـا إزاء   ٦٦/٢٥٧ من قرارها    ١٦وقد أعربت اجلمعية العامة، يف الفقرة       ). ٣٤ الفقرة
تفاقات املربمة مع كبار املديرين هلا أي تأثري فعلي يف حتـسني            عدم وجود أدلة ُتذكر على أن اال      

 ٢٠١٣ورداً على ذلك، يشري األمني العام يف تقريره إىل أن االتفاقات املربمة يف عـام               . املساءلة
جــرى تعزيزهــا وأصــبحت توضــح املهــام املنوطــة بكــل مــن كبــار املــديرين فيمــا يتــصل بتنفيــذ   

ى مثــل نظــام أوموجــا ومــشروع املعــايري احملاســبية الدوليــة مبــادرات التحــول اإلصــالحي الكــرب
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 قياســاً إىل املؤشــرات اإلداريــة يويــورد التقريــر أيــضا أن مــستوى األداء املرضــ . للقطــاع العــام
 إىل  ٢٠٠٨ يف املائـة يف عـام        ٣٩املعيارية املبينة يف االتفاقات طرأ عليه حتسن حيث ارتفـع مـن             

مـن  لس األداء اإلداري يقدم تعليقات تعقيبية مفصلة لكل         ، وأن جم  ٢٠١١ يف املائة يف عام      ٦٣
ــل الراميــة لتحــسني األداء أو معلومــاٍت          ــار املــديرين تتنــاول، حــسب االقتــضاء، خطــط العم كب

  ). من املرفق٣  و٢، الفقرتان A/67/714(مستكملة دورية عن مواطن الضعف اليت تشوب األداء 
الراميـة إىل جعـل االتفاقـات املربمـة مـع           وترحب اللجنة االستـشارية بالتحـسينات         - ٢٤

وتــشدد علــى أنــه رغــم تــوافر جمموعــة موحــدة مــن  . كبــار املــديرين أداة أقــوى للمــساءلة
املبادئ املتعلقة باملساءلة تنطبق على مجيع موظفي األمـم املتحـدة، فـإن كبـار املـديرين تقـع                   

ــة       ــة البيئ ــن هتيئ ــسؤولية خاصــة ع ــاتقهم م ــى ع ــايل يتخــذه    عل ــاد ســلوك مث ــة واعتم املواتي
وتتطلع اللجنة إىل تلقي مزيـد مـن التفاصـيل بـشأن أنـشطة             . مرؤوسوهم منوذجا يقتدى به   

ــا جملـــس األداء اإلداري،      ــضطلع هبـ ــصحيحية الـــيت يـ ــراءات التـ ــة واإلجـ ــد والرقابـ الرصـ
م املـساءلة يف    إدراجها يف التقارير املرحلية املقبلة اليت يعدها األمـني العـام عـن نظـا               وتطلب

  .األمانة العامة
 موظفا تعرضوا للمـساءلة خـالل    ٥٩وعند االستفسار، أفيدت اللجنة االستشارية بأن         - ٢٥

الفترة املشمولة بالتقرير، من خالل فرض تدابري تأديبية وإدارية عقـب ثبـوت إسـاءهتم الـسلوك                 
ويـشغل تـسعة مـن      . الدوليـة أو عدم تقيدهم مبعايري السلوك املتوقعة من موظفي اخلدمـة املدنيـة             

وتـشري اللجنـة إىل أن معـايري الـسلوك          .  ومـا فوقهـا    ٤-هؤالء املوظفني وظـائف يف الرتبـة ف       
ملوظفي اخلدمة املدنية الدولية، الصادرة عن جلنة اخلدمـة املدنيـة الدوليـة والـيت رحبـت هبـا                   

  . بار املديرين، تنطبق على مجيع املوظفني، مبن فيهم ك٥٦/٢٤٤اجلمعية العامة يف قرارها 
  

  إصالح نظام تقييم األداء  - واو  
ــشرية         - ٢٦ ــوارد البـ ــسألة إدارة املـ ــن مـ ــري عـ ــا األخـ ــشارية تقَريرهـ ــةُ االستـ ــّمنت اللجنـ ضـ

ــدة       ــم املتحـ ــيم األداء يف األمـ ــام تقيـ ــز نظـ ــاة لتعزيـ ــذة واملتوخـ ــدابري املتخـ ــن التـ ــا عـ مالحظاِتهـ
)A/67/545   لجنـةُ اجلمعيـةَ العامـة بـأن حتـثَ          ويف هذا الـصدد، أوصـت ال      ). ٢٥-١٨، الفقرات

األمني العام على مواصـلة جهـوده املبذولـة لوضـع وتنفيـذ إطـارٍ ملكافـأة األداء اجليـد وتقـديره،                      
وأعربــت يف الوقــت نفــسه عــن قلقهــا إزاء أوجــه القــصور املبينــة يف النظــام املعمــول بــه ملعاقبــة   

ة سلبا وأن ختل بقدرة األمانة العامـة علـى      التقصري يف األداء واليت ميكن أن تؤدي إىل تأثر اإلنتاجي         
ــة العامــة     ــان  (تنفيــذ الواليــات املــسندة إليهــا مــن قبــل اجلمعي  ).٢٤  و٢٣املرجــع نفــسه، الفقرت

والحظت اللجنة أيضا يف تقريرها السابق عن نظام املـساءلة أن الـسياسة الـيت اعتمـدها األمـني                   
كز يف املقام األول على التدريب والتوجيـه،        العام لتحديد أوجه القصور يف األداء ومعاجلتها تر       
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وأنـــه مـــن املستـــصوب وضـــع نظـــام أشـــد حزمـــاً ملعاقبـــة حـــاالت تقـــصري املـــوظفني يف األداء  
)A/66/738 ٣٩، الفقرة.(  

ويف هــذا الــصدد، يتــضمن تقريــر األمــني العــام معلومــاٍت مفــصلة عــن التوزيــع العــام       - ٢٧
 يف املائـة فقـط مـن    ١، تـشري إىل أن نـسبة   )ePas(داء للتقييمات يف النظام اإللكتروين لتقيـيم األ  

 إما مستوفيا جزئيـا ملـستوى األداء       ٢٠١٢-٢٠١١موظفي األمانة العامة كان يف دورة التقييم        
ويتسق ذلك مع توزيعات التقييمات على نطاق األمانة العامـة منـذ            . املتوقع أو غري مستوف له    

وقد أقرت اإلدارةُ بأن مسألة التقـصري يف        ). رفق من امل  ٤، الفقرة   A/67/714انظر   (٢٠٠٣عام  
وتــرى ). ٢٢، الفقــرة A/67/545(األداء تـستوجب إعــادة النظــر فيهــا جبديـة يف األمــم املتحــدة   

اللجنة االستشارية أن نظاما للتقييم على هذه الشاكلة ال يعطـي إال تلـك النـسبة الـضئيلة                  
و تقييمـا يـستلزم منـهم حتـسني األداء          من موظفيه تقديرا لألداء يقل عن املستوى املرضي أ        

وهي تؤمن بأن التصدي بنجاح ملوطن الـضعف اجلـوهري هـذا            . هو نظام تنقصه املصداقية   
  .يعترب شرطا مسبقا ألي حماولة لوضع نظام للمكافآت واجلزاءات قابل للتنفيذ

ــذ عــام          - ٢٨ ــه جــرى من ــى استفــسارها، بأن ــة االستــشارية، رداً عل ــت اللجن  ٢٠٠٧وأُبلغ
ــ ــة يف   حج ــب الدوري ــالوات الرات ــوظفني   ١٠ب ع ــسبب ضــعف أداء امل ــسبة .  حــاالت ب وبالن

للموظفني الذين يقل تقديُر أدائهم عن املستوى املُرضي، يشري األمـني العـام إىل ضـرورة اتفـاق         
وأفيــدت اللجنــة أيــضا أن تلــك اخلطــط ال يــتم  . املوظــف ورئيــسه علــى خطــة لتحــسني األداء 

كزيا من جانب مكتب إدارة املوارد البشرية، ومثلها حاالت سـوء           اإلبالغ عنها أو رصدها مر    
  .اإلدارة أو املخالفات البسيطة للقواعد واألنظمة

ويــشري األمــني العــام يف تقريــره إىل أن فريقــا عــامال منبثقــا عــن اللجنــة املــشتركة بــني      - ٢٩
ــإدارة وتطـــوير األداء ينظـــر يف الوقـــت الـــراهن يف   ــا بـ  ســـبل حتـــسني املـــوظفني واإلدارة ومعنيـ

). ٤٢، الفقـرة    A/67/714(السياسات واملمارسـات والعمليـات املتبعـة إلدارة األداء يف املنظمـة             
دور أفرقـة اإلدارة العليـا، والتعامـل مـع          : ويركز الفريق العامل علـى ثـالث مـسائل حمـددة هـي            

ع أن يقـدم  ومـن املتوقـ  . حاالت التقـصري يف األداء، ووضـع إطـار ملكافـأة األداء اجليـد وتقـديره              
الفريـــق العامـــل توصـــياٍت عمليـــة إىل اللجنـــة املـــشتركة بـــني املـــوظفني واإلدارة يف اجتماعهـــا 

ويف هـذا الـصدد، تؤكـد اللجنـة         ). ٤٤  و ٤٣املرجع نفسه، الفقرتـان      (٢٠١٣السنوي لعام   
االستشارية أن وضَع نظام صـاحل ملكافـأة األداء اجليـد وتقـديرِه أمـٌر ال غـىن عنـه إذا أريـد                       

ولكن نظاما كهذا يـستند، كمـا أشـري أعـاله، إىل وجـود         .  ثقافة للمساءلة واملسؤولية   خلق
واللجنـة يف انتظـار تلقـي املقترحـات بـشأن وضـع إطـارٍ               . نظام لتقييم األداء حِسن اإلدارة    
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منقح ملكافأة األداء اجليد وتقديره، إىل جانب املقترحات املتعلقة باتبـاع نظـام أكثـر حزمـاً                 
  .ري يف األداءملعاقبة التقص

  
  مساءلة املوظفني عن سوء اإلدارة واختاذ القرارات غري السليمة   - زاي  

، يــشري ٦٦/٢٥٧ مــن قرارهــا ١٩اســتجابة لطلــب اجلمعيــة العامــة الــوارد يف الفقــرة     - ٣٠
األمني العام يف تقريره إىل أن هناك حتليال ُيجـرى لالجتـهادات القـضائية الـصادرة عـن احملكمـة        

كمــة املنازعــات بــشأن القــضايا التأديبيــة وأن األمانــة العامــة تنظــر يف الكيفيــة الــيت  اإلداريــة وحم
ويتـضمن التقريـر أيـضا    ). ٤٥، الفقـرة  A/67/714(ميكنها هبا تعزيـز تعاملـها مـع هـذه احلـاالت       

معلوماٍت عن عدد حاالت سوء السلوك الـيت وقعـت طـوال الـسنوات العـشر املاضـية، مـصنفةً              
 ١املرجــع نفــسه، املرفــق، اجلــدول  (واع اإلجــراءات التأديبيــة املتخــذة  حــسب الفئــة، وعــن أنــ 

ويــشار يف التقريــر أيــضا إىل اعتمــاد اجلمعيــة العامــة منــذ وقــت قريــب تغــيريا يف  ). ١والــشكل 
النظام األساسي للصندوق املشترك للمعاشات التقاعديـة ملـوظفي األمـم املتحـدة هبـدف متكـني                 

 اسـتحقاقات املتقاعـدين يف حـاالت اخـتالس املـوظفني أمـوال              الصندوق من استرداد املبالغ من    
ــائج حتليــل    ). ٤٨املرجــع نفــسه، الفقــرة  (املنظمــة  ــشارية إىل تلقــي نت ــة االست وتتطلــع اللجن

االجتهادات القضائية للمحكمة اإلدارية وحمكمة املنازعات وتأثري ذلك على حتسني إدارة           
كمـا تـشجع    . مـني العـام املرحلـي املقبـل       شؤون املـوظفني ومـساءلتهم، وذلـك يف تقريـر األ          

اللجنة األمني العام على أن يقدم يف تقاريره املقبلة تفاصيل إضافية بشأن أي مبالغ ُتـسترد                
  . من استحقاقات املتقاعدين

  
  إطار إدارة املخاطر يف املؤسسة واملراقبة الداخلية  - حاء  

ــسابق عــن نظــ       - ٣١ ــي ال ــره املرحل ــام يف تقري ــدم األمــني الع ــه   ق ــساءلة عرضــا ملقترحات ام امل
، A/66/692(يتعلــــق باعتمــــاد إطــــار إلدارة املخــــاطر يف املؤســــسة واملراقبــــة الداخليــــة   فيمــــا

وأعربت اللجنة االستشارية يف تقريرهـا ذي الـصلة عـن ترحيبـها بالتقـدم                ). ٦٦-٤٦ الفقرات
ولكنـها أشـارت   ). ٤٤، الفقـرة  A/66/738(احملرز حنو وضع إطـار إلدارة املخـاطر يف املؤسـسة            

يف الوقــت ذاتــه إىل ضــرورة التمييــز بوضــوح بــني أدوار ومــسؤوليات كــل مــن جمــالس اإلدارة  
وقـد أقـرت اجلمعيـة العامـة تلـك املالحظـة            ). ٤٧املرجع نفسه، الفقـرة     (والقّيمني على اإلدارة    

 الذي طلبت مبوجبـه إىل األمـني العـام اسـتعراض الـسياسة              ٦٦/٢٥٧يف وقت الحق يف قرارها      
ــة       ا ــة العامـ ــى دور األمانـ ــز علـ ــع التركيـ ــسة، مـ ــاطر يف املؤسـ ــال إدارة املخـ ــا يف جمـ ــيت يتبعهـ لـ

ومسؤولياهتا يف إدارة املخاطر اليت تنطوي عليها عملياهتا، وهو القـرار الـذي أعربـت فيـه أيـضا           
 عن قلقها إزاء عدم تقدمي األمني العام حتليال مفصال فيما يتعلق باجملاالت الرئيسية الـيت تنطـوي                

  ).٢٤  و٢٣، الفقرتان ٦٦/٢٥٧القرار (على خماطر بالنسبة إىل األمم املتحدة 
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ــد املخــاطر         - ٣٢ ــاً لتحدي ــة ســتجري تقييم ــة العام ــام إىل أن األمان ــر األمــني الع ــشري تقري وي
االســـتراتيجية الرئيـــسية الـــيت تواجههـــا املنظمـــة وتـــدابري االســـتجابة اإلداريـــة ذات الـــصلة         

)A/67/714   ووفقاً ملا ذكر األمني العام، سُيتخذ هذا التقييم نقطةَ انطالق للقيـام          ). ٥٤، الفقرة
ــى نطــاق املنظمــة بأســرها، وســيوفر        ــدمج وترســيخ نظــام إدارة خمــاطر املؤســسة عل ــدرجييا ب ت
األســاَس أيــضا لتــصميم إطــارٍ للمخــاطر واملراقبــة الداخليــة حيــدد نظــام املراقبــة الداخليــة الــذي   

ــة ويـــوفر ا يـــنظم املرجـــع نفـــسه، (لتوجيهـــات للمـــديرين علـــى مجيـــع املـــستويات  أداء املنظمـ
وستواصـل جلنـةُ اإلدارة إجـراَء اسـتعراض ربـع سـنوي للتقـدم احملـرز يف                  ). ٥٩  و ٥٥ الفقرتان

ــة     ــة الداخليـ ــسة واملراقبـ ــاطر يف املؤسـ ــار إدارة املخـ ــذ إطـ ــرة  (تنفيـ ــسه، الفقـ ــع نفـ ). ٥٤املرجـ
قيـيم املـذكور أعـاله سـتوفر أساسـا لوضـع إطـار              أُبلغـت اللجنـة االستـشارية بـأن نتـائج الت           وقد

 وتــشجع .٢٠١٤ســبتمرب /لتقيــيم املخــاطر واملراقبــة الداخليــة ينتظــر أن يكتمــل حبلــول أيلــول  
اللجنة األمني العام على اإلسراع بوترية عملـه يف هـذا الـصدد وعلـى ضـمان إيـراد نتـائج                

   .تقييم املخاطر يف تقريره املرحلي املقبل عن نظام املساءلة
  

  تنفيذ إطار اإلدارة القائمة على النتائج   - طاء  
يف تقــارير وقــرارات شــىت تعــود لــسنوات عديــدة مــضت، دأبــت اللجنــة االستــشارية      - ٣٣

واجلمعية العامة على اإلعراب عن قلقهمـا إزاء النـهج الـذي تتبعـه األمانـة العامـة لتنفيـذ امليزنـة                      
ــة يف    ــائج الــيت أقرهتــا اجلمعي  وتطبيــق اإلدارة القائمــة علــى  ٥٥/٢٣١قرارهــا القائمــة علــى النت

ويف اآلونـة األخـرية، استعرضـت       . )١(٦٠/٢٥٧النتائج اليت أقرت اجلمعية إطاراً هلـا يف قرارهـا           
اللجنةُ تقارير جملس مراجعي احلسابات عن التقـارير املاليـة والبيانـات املاليـة املراجعـة، وأبـدت                  

قــصور الــيت تعتــري تنفيــذ األمانــة العامــة إلطــار  عــددا مــن التعليقــات اإلضــافية بــشأن أوجــه ال 
  ).٣٩-٣٧، الفقرات A/67/381(اإلدارة القائمتني على النتائج /امليزنة
ــد          - ٣٤ ــا تؤي ــشارية إىل أهن ــة االست ــساءلة، أشــارت اللجن ــام امل ــشأن نظ ــابق ب ــر س ويف تقري
خـذ بـإدارٍة قائمـة      ذهبت إليه وحدة التفتيش املشتركة ومفاده أن اخلطوة األوىل واحلامسة لأل           ما

ــذا اإلطــار         ــاد ه ــا واعتم ــاهيمي واضــح هل ــل يف وضــع إطــار مف ــائج تتمث ــى النت  A/64/683(عل
ــذكر وحــدة التفتــيش املــشتركة أن املنظمــة ينبغــي أن تــسعى مــن     ). ٤٣، الفقــرة Corr.1 و وت

تعزيــز فهــم مــشترك لــإلدارة القائمــة علــى النتــائج؛ ) أ: (خــالل هــذا اإلطــار إىل حتقيــق مــا يلــي
ــاليبها؛        )ب( ــائج وأس ــى النت ــة عل ــاهيم اإلدارة القائم ــاريف واضــحة ملف ــوفري تع ــسيق ) ج(ت تن

__________ 
هنج إداري واسع النطاق يـستخدم املعلومـات املتعلقـة          ”ُتعرف األمانةُ العامة اإلدارةَ القائمة على النتائج بأهنا           )١(  

اتيجي، وصـنع القـرار يف جمـال املـوارد البـشرية وامليزانيـة، وقيـاس        بالنتائج املتوقعـة ألغـراض التخطـيط االسـتر     
 ).٦٧، الفقرة A/67/714 (“األداء، والتعلم
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ا إىل العمـل املنجـز فعـال        ومصطلحاهتا داخل املنظمة، استناد   أدوات اإلدارة القائمة على النتائج      
 على مجيـع   اـتهوعملياتكييف اإلدارة القائمة على النتائج مع عمل املنظمة         ) د(يف هذا امليدان؛    

تـوفري  ) و(التركيز على آثار هذا التكييـف ومتطلباتـه علـى مجيـع املـستويات؛               ) هـ(املستويات؛  
  .  الزمن لتنفيذ اإلدارة القائمة على النتائجحمددةأساس الستراتيجية متسقة 

 مــن قرارهــا ٢٣ويف وقــت الحــق طلبــت اجلمعيــةُ العامــة إىل األمــني العــام، يف الفقــرة   - ٣٥
تدابري املناسـبة لإلسـراع بـوترية تنفيـذ اإلدارة القائمـة علـى النتـائج، مـع                  ، أن يتخذ ال   ٦٤/٢٥٩

وقد أعربت اجلمعية يف دورهتـا الـسادسة والـستني عـن أسـفها              . مراعاة العناصر املذكورة أعاله   
، وخباصـة   ٦٤/٢٥٩ العام مل يتناول مجيـع اجملـاالت الـيت حـددهتا اجلمعيـة يف القـرار                  منيألن األ 

وكــررت ). ٢٧، الفقــرة ٦٦/٢٥٧القــرار (لــى النتــائج واإلبــالغ عــن األداء اإلدارة القائمــة ع
اجلمعية طلبها إىل األمني العام أن يواصل اختاذ التدابري املناسـبة للتعجيـل بتنفيـذ اإلدارة القائمـة                  

 النتائج وأن يدرج يف تقريره املقبل تدابَري عملية تكفـل للمنظمـة حتويـل التركيـز يف سـياق                على
  ). ٢٩املرجع نفسه، الفقرة (ن حتقيق النواتج إىل حتقيق النتائج املساءلة م

واستجابة لتلك الشواغل، عـرض األمـني العـام يف آخـر تقـاريره املرحليـة هنجـا ُيقـصد                      - ٣٦
، A/67/714(بـــه كفالـــة توجيـــه العمليـــات والنـــواتج واخلـــدمات يف املنظمـــة لتحقيـــق النتـــائج  

ك التقريــر مــوجزا إلطــار مفــاهيمي مقتــرح لــإلدارة  ويــبني الــشكل الثــاين مــن ذا ). ٦٨ الفقــرة
كما حيدد الشكل الثالث اجلهـاِت املـسؤولة عـن عمليـات اإلدارة القائمـة               . جالقائمة على النتائ  

على النتائج ذات الصلة بالتخطيط وامليزنة، والرصد واإلبـالغ، والتقيـيم والتعليقـات التعقيبيـة،               
ــشرية واألهــداف املؤســ   ــوارد الب ــاهيمي    . سيةوإدارة امل ــام إىل أن اإلطــار املف ــشري األمــني الع وي

 أساسا ثابتا للمخطط التصميمي والتكوين القياسي الالزمني لتطبيـق نظـام            أيضااملقترح سيوفر   
ولذلك يؤكـد األمـني العـام       ). ١٠١، الفقرة   A/67/714) (٢٠١٧-٢٠١٥ (٢أوموجا املوسَّع   

املرجــع نفــسه، (قتــرح طــار املفــاهيمي املأمهيــة احلــصول علــى موافقــة الــدول األعــضاء علــى اإل
  ).١٠١الفقرة 
ــرة        - ٣٧ ــداً يف الفق ــذي ورد حتدي ــة ال ــة العام ــب اجلمعي ــتجابة لطل ــا  ٢٥ويف اس ــن قراره  م
، يــسمي األمــُني العــام يف تقريــره وكيلــه للــشؤون اإلداريــة بوصــفه املوظــف الرفيــع    ٦٤/٢٥٩

)). أ (٧٤، الفقـــرة A/67/714(ج املـــستوى املـــسؤول عـــن تنفيـــذ اإلدارة القائمـــة علـــى النتـــائ  
ويــضيف األمــني العــام أن هــذا التعــيني يــأيت اســتنادا إىل الــدروس املــستفادة مــن جتربــة تــصميم  

ــذه اجلــاري   ــشرية    . مــشروع أوموجــا وتنفي ــوارد الب ــربط بــني إدارة امل ــر إىل أن ال ــشري التقري وي
رة أداء املــوظفني يف واألهــداف املؤســسية ســيتم مــن خــالل اتفاقــات كبــار املــديرين ونظــام إدا 

ومن مث يقوم جملـس     ). ٩٧املرجع نفسه، الفقرة    (مجيع الرتب األدىن من رتبة أمني عام مساعد         
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ــدعم       ــوفري ال ــار املــديرين، بت ــة علــى أداء كب ــة املــسؤولة عــن الرقاب األداء اإلداري، بوصــفه اهليئ
األداء الفـردي وأداء    لوكيل األمني العام للشؤون اإلداريـة مـن أجـل توثيـق الـصلة الرابطـة بـني                   

 علمـا بتـسمية وكيـل األمـني العـام للـشؤون اإلداريـة               يةوحتيط اللجنـة االستـشار    . املؤسسة
  .بوصفه املوظف الرفيع املستوى املسؤول عن تنفيذ اإلدارة القائمة على النتائج

ولئن كانت اللجنـة االستـشارية غـري قـادرة يف هـذه املرحلـة علـى إيـصاء اجلمعيـة                       - ٣٨
بــإقرار اإلطــار املفــاهيمي، فإهنــا تالحــظ التقــدم احملــرز حــىت اآلن يف إرســاء اإلطــار    العامــة 
وليس لدى اللجنة تصور واضح ملا سيجلبه اإلطار املفاهيمي بصيغته الراهنة من            . املذكور

وتعتقد اللجنة .  صعيد التطبيق، فيما يتعلق باملساءلة وأداء املنظمة  لىحتسينات ملموسة، ع  
 مواصلة العمل املتعلق بالتطوير املفـاهيمي إال أهنـا ال تـرى فائـدة ترجـى      أن هناك حاجة إىل  

  . النتائج إىل االجتماع مرة أخرىمن دعوة فرقة العمل املعنية باإلدارة القائمة على
  

  تعزيز املساءلة يف البعثات امليدانية  - ياء  
اءلة يف البعثـات  يشري تقريـر األمـني العـام إىل حـدوث تطـوراٍت اسـتهدفت تعزيـز املـس                   - ٣٩

امليدانية، وهي تتمثل حتديـدا يف اجلهـود املبذولـة لتحـسني فعاليـة ترتيبـات القيـادة والـتحكم يف                     
، الفقــرات A/67/714(بعثــات حفــظ الــسالم وتنفيــذ اإلطــار املتكامــل للــسلوك واالنــضباط        

  االستــشارية حتـيط علمــا هبــذه اجلهـود وســتعلق عليهــا علـى حنــو أكثــر   لجنـة وال). ١٠٨-١٠٤
وتالحــظ اللجنــة أيــضا بعــض . استفاضـة يف ســياق االســتعراض املقبــل لعمليــات حفــظ الــسالم 

 مــواطن الــضعف املــستدمية الــيت حــددها جملــس مراجعــي احلــسابات يف إدارة عمليــات حفــظ    
  ). أعاله١٩انظر الفقرة (السالم 

  
  التدابري العملية املتخذة للحيلولة دون وقوع تضارب حمتمل يف املصاحل  - كاف  

يشري األمني العـام إىل اعتزامـه اسـتعراض اإلطـار التنظيمـي لربنـامج اإلقـرار املـايل بغيـة               - ٤٠
ــر مراعــاة للمخــاطر     ــامج أكث ــرة A/67/714(جعــل الربن ــُق امللحــق  ). ١٠٩، الفق ويوضــح املرف

بتقرير األمني العام أن نطاق تغطية الربنامج قـد اتـسع حيـث كـان عـدد املـشاركني فيـه عنـدما                 
 ٢٠١٢ أفـراد مث بلـغ يف عـام          ١ ٧٠٤ ما يقدر بــ      ٢٠٠٦ به للمرة األوىل يف عام       ملعأُدخل ال 

ويـشري التقريـر أيـضا إىل حـدوث        ). ٨املرجع نفـسه، املرفـق، الفقـرة        ( فرد   ٤ ٦٠٠ما جمموعه   
اخنفاض يف عدد املنازعات املتعلقة باألصول املالية اليت جرى حصرها، حيث اقتصر عدد تلـك               

  ).٩املرجع نفسه، الفقرة (الة  ح١٤ على ٢٠١١احلاالت يف عام 
ويف ســـياق االســـتعراض الـــذي أجرتـــه اللجنـــة االستـــشارية أخـــريا ألنـــشطة مكتـــب     - ٤١

األخالقيات الذي يشرف على تنفيذ برنامج اإلقرار املايل، أفيـدت اللجنـةُ بـأن اهتمامـا خاصـا                  
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 الرتب األدىن نـسبيا، خاصـة يف   يوىل للمخاطر املرتبطة باملهام اليت يؤديها املوظفون الفنيون من        
 وذلك للبت فيمـا إذا كـان مـن املستـصوب إدراج هـؤالء املـوظفني يف                  السالم،عمليات حفظ   

وتؤيد اللجنـة االستـشارية اجلهـود الراميـة إىل تكييـف            ). ١٦٧، الفقرة   A/67/545(الربنامج  
حظة سابقة هلـا    برنامج اإلقرار املايل بشكل أفضل مع مواطن اخلطر الفعلي، وتشري إىل مال           

ومـن  .  هذه اإلقرارات قد ينطوي على عواقـب ماليـة         مقدميمفادها أن أي توسع يف عدد       
مث ينبغي أن يقدم األمني العام معلومات عن نتـائج هـذا االسـتعراض يف تقريـره املقبـل عـن                     

  .أنشطة مكتب األخالقيات
  

  خامتة   - رابعا  
لفــة مــن املــساءلة يف نطــاق األمانــة  تــرى اللجنــة االستــشارية أن هنــاك أشــكاال خمت   - ٤٢

العامة لألمم املتحدة، تشمل مساءلة املوظفني ورؤسائهم املباشرين عن إجناز نـواتج حمـددة              
يف جمال العمل ومـسؤولية اإلدارة العليـا يف األمانـة العامـة عـن تنفيـذ الواليـات التـشريعية                     

ة ومـساعي حتـسني الدقـة وتعميـق         والدراسةُ املتأنية واجلادة لقضايا املـساءل     . ةبكفاءة وفعالي 
األثر يتطلب كالمها التمييَز بوضوح بـني مـسؤوليات خمتلـف األفـراد، وبـني العوامـل الـيت              

  .تقع حتت السيطرة املباشرة لفرد أو كيان ما وتلك اخلارجة عن هذه السيطرة
لقد أعربت اللجنةُ االستـشارية يف الفقـرات الـواردة أعـاله عـن آرائهـا، وقـدمت                    - ٤٣
دا من التوصيات بشأن التقرير املرحلي الثاين املقدم من األمني العام عن نظـام املـساءلة                عد

واللجنــة، إذ تالحـظ حــدوث تطــوراٍت إجيابيــة يف بعــض  . يف األمانـة العامــة لألمــم املتحــدة 
 عن قناعتها بأن هناك املزيد مما ميكن عمله ال سيما فيما يتعلق باختاذ            ضااجملاالت، تعرب أي  

ملية حمددة من أجل حتسني املساءلة والتأثري إجيابا على قدرة األمانة العامة على             خطوات ع 
  .أداء عملها بكفاءة وفعالية
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