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ي   تق��ر المدقق الخار��

 من إعداد األمانة

 �شتمل هذە الوث�قة ع� العنا� التال�ة:  . 1

ي �شأن الب�انات المال�ة للمنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة  "1" تق��ر المدقق المستقل الذي �حتوي ع� رأي المدقق الخار��
ي 

 ؛2021د�سم��  31(ال��بو) للسنة المنته�ة �ف

ي للسنة المال�ة  "2" م إ� سلسلة االجتماعات  2021وتق��ر المدقق الخار�� ي  الثالثةالُمقدَّ
ف لجمع�ات الدول األعضاء �ف والستني

ل").   باسم "التق��ر الُمطوَّ
�
ي الناتجة عن عمل�ات التدقيق  ال��بو (المعروف أ�ضا و�تضمن هذا التق��ر توص�ات المدقق الخار��

ج��ت خالل السنة 
�
ي أ ا ع� ردود اإلدو  . 2021اليت ي  المدققارة ع� توص�ات �حتوي هذا التق��ر أ�ض�  . الخار��

حة.  . 2  وف�ما ��ي فقرة القرار المق�ت

ان�ة  . 3 ف نامج والم�ي ، كل ال��بو  جمع�اتأوصت لجنة ال��
"  ف�ما �عن�ه، ي باإلحاطة علما� "بتق��ر المدقق الخار��
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م إ� الجمع�ة العامة للمنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة  تق��ر المدقق المستقل الُمقدَّ

 الب�انات المال�ة �شأنرأي المدقق 

ي 
، وتتألف هذە الب�انات من ب�ان 2021د�سم��  31لقد دققنا الب�انات المال�ة للمنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة للسنة المنته�ة �ف

ان�ة  ف ف الم�ي ي األصول، و��ان التدفقات النقد�ة، و��ان المقارنة بني
ي صا�ف

ات �ف ، و��ان التغ�ي ، و��ان األداء الما�ي ومبالغ الوضع الما�ي
ان�ة ومبالغ النفقات الفعل�ة لسنة 2021ت الفعل�ة لسنة اإليرادا ف ف الم�ي ان�ة ومبالغ 2021، و��ان المقارنة بني ف ف الم�ي ، و��ان المقارنة بني

ان�ة ومبالغ النفقات الفعل�ة للثنائ�ة ، 2020/21اإليرادات الفعل�ة للثنائ�ة  ف ف الم�ي والمالحظات ذات ، 2020/21و��ان المقارنة بني
 أهم الس�اسات المحاسب�ة.  الصلة، بما فيها 

ي 
وأداءها الما�ي  2021د�سم��  31ونرى أن الب�انات المال�ة المرفقة تعرض الوضع الما�ي للمنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة �ف

ي �وتدفقاتها النقد�ة للسنة المنته
 للمعاي�ي المحاسب�ة  2021د�سم��  31ة �ف

�
 من جميع النوا�ي الجوه��ة وفقا

�
 ن��ــها

�
الدول�ة عرضا

 للقطاع العام. 

 �شأن االمتثال للقواعد النظام�ة نا رأي

فذت نرى أن اإليرادات والنفقات
ُ
ي حددتها الجمع�ة العامة، وأن المعامالت  وفق، من جميع النوا�ي الجوه��ة، قد ن األغراض اليت

. ل تمتثلالمال�ة   نظام المنظمة الما�ي

 األساس الذي استند إل�ه الرأي

 لمعاي�ي أج��نا عمل�ة الت
�
. الدقيق وفقا وقمنا بتدقيق االمتثال للقواعد النظام�ة باستخدام تدقيق الدول�ة ونظام المنظمة الما�ي

ي بموجب  . معاي�ي الدول�ة للتدقيقالمبادئ المبّينة ضمن ال
ي القسم المعنون  تلكومسؤول�ايت

ي تق��ري �ف
حة �ف المعاي�ي ُموضَّ

 ال�ة". "مسؤول�ات المدقق عن تدقيق الب�انات الم

ي   للمتطلبات األخالق�ة ذات الصلة بعمل�ة التدقيق اليت
�
للب�انات  نج��ــها ونحن مستقلون عن المنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة وفقا

ي الممل�ة المتحدة، أي المعاي�ي األخالق�ة لعام  المال�ة
الصادرة عن مجلس التقار�ر المال�ة والمنطبقة ع� ال��انات  2019�ف
ينا  . وقد المدرجة ، أدَّ ي

 ، أنا وف���ت
�
المتطلبات. ونعتقد أن ما حصلنا عل�ه من أدلة تدق�ق�ة  لتلكمسؤول�اتنا األخالق�ة األخرى وفقا

 �ستند إل�ه آرا
�
 نا. ؤ كاف ومناسب ألن �كون أساسا

 خرىاأل معلومات ال

ي  تلكإن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. و�شتمل 
ي التق��ر الما�ي السنوي و�ف

المعلومات األخرى ع� المعلومات الواردة �ف
الب�انات المال�ة المعلومات األخرى، وال نعرب عن أي شكل من أشكال  �شأن. وال �شمل رأينا 2021الداخل�ة لعام ب�ان الرقابة 

ي �شأن  ي قراءة المعلومات نات المال�ة، فإن مسؤوليتنا تتمثّ المعلومات األخرى. وف�ما يتعلق بتدق�قنا للب�ا تلكاالستنتاج ال�قييف
ل �ف

المعلومات األخرى ال تتفق من ح�ث الجوهر مع الب�انات المال�ة أو ما إذا كانت معرفتنا  تلكاألخرى، ومن ثمَّ النظر ف�ما إذا كانت 
ە تبدو خاطئة من ح�ث الجوهر. و�ذا استنتجنا، اس ي توصلنا إليها من تدق�قنا أو غ�ي تنادا� إ� ما قمنا به من عمل، أن هناك خطأ اليت

ي 
 �ف

�
  تلكجوه��ا

�
بون باإلبالغ عن ذلك. ول�س لدينا ما نبل

�
ي هذا الصدد. المعلومات األخرى، فإنا ُمطال

 غ عنه �ف

ن عن الحوكمة   الب�انات المال�ة بخصوصمسؤول�ات اإلدارة والمسؤولني

 للمعاي�ي المحاسب�ة الدول�ة للقطاع العام، وعن الرقابة إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد الب�انات المال�ة وعرضه
�
، وفقا

�
 ن��ــها

�
ا عرضا

ي تقرّ  ور�ة إلعداد ب�انات مال�ة خال�ة من األخطاء الجوه��ة، سواء الناتجة عن االحت�ال أو الخطأ الداخل�ة اليت ر اإلدارة أنها �ف
 المقصود.  غ�ي 

ع� االستمرار كمنشأة عاملة،  المنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ةة عن تقي�م قدرة وعند إعداد الب�انات المال�ة، تكون اإلدارة مسؤول
ي العمل ما لم ، حسب االقتضاء ، واإلفصاح

ي العمل واستخدام المحاسبة ع� أساس االستمرار �ف
عن األمور المتعلقة باالستمرار �ف

م تصف�ة  ف  أمامها أي بد�ل واق�ي آخر.  أو ما لم �كنعمل�اتها، أو وقف  المنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ةتكن اإلدارة تع�ت

اف ع� عمل�ة إعداد   . للمنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة تقار�ر المال�ةالو�تو� المسؤولون عن الحوكمة مسؤول�ة اإل�ش

 تدقيق الب�انات المال�ة ف�ما �خصمسؤول�ات المدقق 

ي التوصل إ� 
�شأن خلو الب�انات المال�ة ككل أو عدم خلوها من األخطاء الجوه��ة، سواء الناتجة  ضمان معقولتتمثل مسؤوليتنا �ف

ي إصدار 
 من  الضمان المعقولل تضمن رأينا. و�مثّ ت شهادةعن االحت�ال أو الخطأ غ�ي المقصود، و�ف

�
درجة عال�ة، ول�نه ال ضمانا

 لمعاي�ي �كفل 
�
ي تدقيق الدول�ةالأن يؤدي التدقيق الذي جرى وفقا

 . ذلك أنّ إ� ا�تشاف أي خطأ جوهري إن وجد   كل الحاالت،، �ف
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  أن تكون ناجمة عناألخطاء �مكن 
ّ
 إذا كان من المتوق

ً
 االحت�ال أو الخطأ غ�ي المقصود، وُتعت�� جوه��ة

ّ
ي حدود المعقول أن تؤث

ر، ع �ف
ي يتخذها المستخدمون بناًء ع� هذە ي القرارات االقتصاد�ة اليت

، �ف
ً
 الب�انات المال�ة.  منفردًة أو مجتمعة

 لمعاي�ي 
�
ي إطار التدقيق وفقا

ي طوال عمل�ة التدقيق التدقيق و�ف ي ونحافظ ع� الشك المهيف كما نقوم   . الدول�ة، نمارس الحكم المهيف
 :  بما ��ي

ي الب�انات المال�ة، سواء �سبب االحت�ال أو الخطأ غ�ي المقصود، وتصم�م  •
تحد�د وتقي�م مخاطر وجود أخطاء جوه��ة �ف

 �ستند إل�ه 
�
وتنف�ذ إجراءات تدق�ق�ة �ستج�ب لتلك المخاطر، والتوصل إ� أدلة تدق�ق�ة كاف�ة ومناسٍبة ألن تكون أساسا

رأينا. واحتمال عدم ا�تشاف خطأ جوهري ناجم عن االحت�ال أ��� من احتمال عدم ا�تشاف خطأ جوهري ناجم عن خطأ 
 و تزو�ر أو إغفال مقصود أو تح��ف أو تجاوز لرقابة داخل�ة؛غ�ي مقصود، ألن االحت�ال قد ينطوي ع� تواطؤ أ

مالئمة للظروف، ول�س لغرض إبداء رأي  �ةفهم الرقابة الداخل�ة المتعلقة بالتدقيق من أجل تصم�م إجراءات تدق�قو  •
ي 

 ؛المنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة�شأن فعال�ة الرقابة الداخل�ة �ف

حاسب�ة المستخدمة، ومدى معقول�ة التقديرات المحاسب�ة وعمل�ات اإلفصاح ذات تقي�م مدى مالءمة الس�اسات المو  •
ي قامت بها اإلدارة؛   الصلة اليت

لمبدأ المحاسبة ع� أساس استمرار العمل، واستنتاج  المنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ةاستنتاج مدى مالءمة استخدام و  •
ة �شأن قدرة ما إذا كان يوجد شك جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف   كب�ي

�
 المنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ةقد تث�ي شكوكا

ي تم الحصول عليها. و�ذا خلصنا إ� وجود شك جوهري،  ،ع� االستمرار كمنشأة عاملة استنادا� إ� األدلة التدق�ق�ة اليت
ي تق��ر 

ي الب�انات المال�ة، أو بتعد�ل رأينا إذا  نا فإننا مطالبون بلفت االنتباە �ف
إ� عمل�ات اإلفصاح ذات الصلة الموجودة �ف

ي تم الحصول عليها حيت تار�ــــخ تق��ر  . نا كانت عمل�ات اإلفصاح غ�ي كاف�ة. و�ستند استنتاجاتنا إ� األدلة التدق�ق�ة اليت
ي توقف ال��بو عن اال تتسبّ  قد ول�ن األحداث أو الظروف المستقبل�ة 

 ستمرار كمنشأة عاملة؛ب �ف

ي ذلك عمل�ات اإلفصاح، وما إذا كانت الب�انات المال�ة  •
وتقي�م العرض اإلجما�ي للب�انات المال�ة وشكلها ومضمونها، بما �ف

�ه أم ال. ل المعامالت واألحداث األساس�ة بط��قة تحقّ تمثّ  ف  ق العرض ال�ف

بون بالحصول ع� أدلة كاف�ة لتقد�م
�
ي الب�انات المال�ة قد  ضمان أضف إ� ذلك أننا مطال

معقول بأن اإليرادات والنفقات الواردة �ف
فذت وفق

ُ
ي حددتها الجمع�ة العامة وأن المعامالت المال�ة ت ن  لنظام الما�ي الذي ينظمها. متثل لاألغراض اليت

ف عن الحوكمة ف�ما يتعلق بأمور عد�دة، منها  ي ر وتنطاق عمل�ة التدقيق المقرّ  ونتواصل مع المسؤولني
وقيتها ونتائجها الهامة، بما �ف

ي الرقابة الداخل�ة نحّد 
 . تدق�قنا دها أثناء ذلك أي أوجه قصور جوه��ة �ف
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 التق��ر

 تق��ر تدقيق مطوً� �شأن نتائج تدق�قنا. 
�
 أصدرنا أ�ضا

 

ن (التوقيع)     غار�ث د�ف�ي
 2022 مايو  19التار�ــــخ:         المراقب الما�ي والمدقق العام

ي  للتدقيق، المكتب الوطيف  
157-197 Buckingham Palace Road, 

Victoria, 
London. SW1W 9SP 

United Kingdom 
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 2022 مايو 

 المنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة

ي �شأن ب�انات ال��بو المال�ة لعام    2021تق��ر المدقق الخار��
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تهدف عمل�ة التدقيق إ� تقد�م ضمانات مستقلة للدول األعضاء، 
األهداف المنشودة و�ضافة ق�مة إ� إدارة ال��بو المال�ة وحوكمتها، ودعم 

 . ي  من خالل عمل�ة التدقيق الخار��
 

ي الممل�ة المتحدة. و�عمل 
ي للتدقيق، المؤسسة العل�ا للتدقيق �ف المراقب الما�ي والمدقق العام هو رئ�س المكتب الوطيف

ي للتدقيق بصورة مستقلة عن حكومة الممل�ة المتحدة، و�ــهدف إ�  ، والمكتب الوطيف ضمان كل من المراقب الما�ي
ي للتدقيق خدمات  اإلنفاق السل�م والفعال لألموال العامة، والمساءلة أمام برلمان الممل�ة المتحدة. و�قدم المكتب الوطيف
ي الممل�ة 

ي لعدد من المنظمات الدول�ة، وذلك باستقالل تام عن دورە باعتبارە المؤسسة العل�ا للتدقيق �ف التدقيق الخار��
 المتحدة. 
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 مقدمة
ي عام  1

. 1967، بموجب اتفاق�ة ال��بو لعام 1970تأسست المنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة (ال��بو) �ف
. وتهدف ال��بو إ� االضطالع 1883وتعود بدا�ات تار�ــــخ ال��بو إ� اتفاق�ة بار�س لحما�ة المل��ة الصناع�ة لعام 

ي وضع نظام دو�ي متوازن وفعال للمل��ة الفك��ة. 
ي ال��بو إ� و بدور ر�ادي �ف

 193وصل عدد الدول األعضاء �ف
ي تفرضها ع� خدماتها من خالل اتحادات المعاهدات، العضوا�  س�ما  . والمصدر األسا�ي لتم��لها هو الرسوم اليت

ا�ات  اءات) واتحاد مدر�د واتحاد الهاي. كما تتل�ت ال��بو االش�ت اءات (معاهدة ال�� اتحاد معاهدة التعاون �شأن ال��
عات. المقرر   ة والت��

و�ضافة إ� آرائنا �شأن الب�انات المال�ة لل��بو، �عرض هذا التق��ر النتائج والتوص�ات الرئ�س�ة المنبثقة  2
ي ذلك مالحظاتنا �شأن اإلدارة المال�ة و 

ات  ال��بو  حوكمةاستعراض مفصل لعن عملنا، بما �ف ي ضوء التغي�ي
�ف

حة ع� النظام الما�ي  ي تق��ر ستعرضنا اوقد قابل�ة تحمل المخاطر.  �شأنجد�د ب�ان  ووضعالمق�ت
األداء  نا عن�ف

ي نمذجة اإل�داعات 
ي مجال من أ�شطةالمحققة واإليرادات  المرتقبةالنهج المتبع �ف

األمر المل��ة الفك��ة،  ال��بو �ف
ي  ي النهج العام  الذي �غيف

ان�ة نفقات المنظمة. المتبع �ف ف ي للتطورات أ��� تفص�ً�  استعراضا لقد أج��نا و م�ي اليت
ي عام  شهدتها 

 لعملنا �ف
ً
�ة، استجابة ي تنف�ذ توص�اتنا 2018الموارد الب�ش

. كما يتابع تق��رنا التقدم المحرز �ف
 السابقة. 

بلغت، الرش�دةش�ا مع الممارسات اتمو تمت مناقشة نتائجنا وتوص�اتنا مع اإلدارة. و  3
�
نتائج تدق�قنا الما�ي  أ

 إ� اللجنة االستشار�ة المستقلة للرقابة قبل االنتهاء من عملنا. 

�ة �ي النص المعتمد.  4 ف ي أن النسخة اإلنكل�ي �ة، مما �عيف ف ي األصل باللغة اإلنكل�ي
 وصيغ هذا التق��ر �ف

 المالحظات الرئ�س�ة 

 آراء المدقق �شأن الب�انات المال�ة
ي ذلك 2021انات المال�ة لعام اشتمل تدق�قنا ع� فحص الب� 5

، وما يرتبط بها من معامالت وأحداث �ف
ي تلك المعاي�ي امتثال المراقب الما�ي 

. وتقت�ف  للمعاي�ي الدول�ة للتدقيق والنظام الما�ي
�
جري التدقيق وفقا

�
العام. وأ

وط األخالق�ة، والتخط�ط لعمل�ة التدقي من الممل�ة المتحدة والمدقق العام ق وتنف�ذها للتأ�د ومعاون�ه لل�ش
بدرجة معقولة من خلو الب�انات المال�ة من أي أخطاء جوه��ة من عدمه. وقدمنا آراًء غ�ي مشفوعة بتحفظات، 
 بأنظمة سل�مة للرقابة 

ً
دون تعد�ل، �شأن الب�انات المال�ة. وال تزال الب�انات المال�ة ذات جودة عال�ة، مدعومة

 . واإلبالغالداخل�ة 

ي للقيود  بفضلحضور�ا إ�مال جوانب التدقيق واستطعنا  6
-المفروضة �سب جائحة كوف�دالتخف�ف الجزيئ

ف  عراق�ل تفرضوال تزال القيود المتبق�ة . 19 وف��ق  من شعبة الشؤون المال�ةمما يتطلب  ،إضاف�ة ع� الموظفني
آراًء غ�ي مشفوعة  �شكل الحصول ع� ،ع� الرغم من ذلكو بذل جهود إضاف�ة.  الداخ�ي  التدقيقمكتب 

ي سابق لبتحفظات  ي جدول زميف
ف  �ةهيئة اإلدار ل�ف ا ل�ال الف��قني ا مهم�  . إنجاز�
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 اإلدارة المال�ة
 األداء الما�ي 

ي عام  7
ا آخر �ف  به قدرە ، ح�ث 2021قدمت ال��بو أداء كب�ي

�
 ُمحتَفظا

�
مليون فرنك  108.9حققت فائضا

ي المائة 22.9مليون فرنك س���ي)، وهو ما �مثل نحو  135.9: 2020س���ي (
قة.  �ف من اإليرادات الُمحقَّ

ي األصول إ� 
مليون فرنك س���ي  408.5و�� جانب التحركات األخرى داخل الب�انات المال�ة، ارتفع صا�ف

 475.1مليون فرنك س���ي لتصل إ�  6.8مليون فرنك س���ي). وزادت اإليرادات بمقدار  387.1: 2020(
ة نفسها،  ي المائة 6.3مليون فرنك س���ي ( 23.1النفقات بمقدار  زادتمليون فرنك س���ي. وخالل الف�ت

 )�ف
ي  غالبا  مليون فرنك س���ي 388.9لتصل إ� 

ات �ف ف  استحقاقات�سبب التغي�ي  ورغم. ط��لة األجلالالموظفني
ي الجائحةقبل  2019النفقات، إال أنها ظلت أقل من إنفاق  اعارتف مليون فرنك س���ي.  401.4والبالغ  تف�ش

مليون  22.7 بلغتصاف�ة  استثمار�ةمكاسب  تحقيق �شكل أ��� من خالل لهذا العامالنتائج اإلجمال�ة  وتحسنت
 مليون فرنك س���ي).  33.4: 2020فرنك س���ي (

مليون  114.9: 2019 خسارةمليون فرنك س���ي ( 87.5وأبلغت ال��بو عن خسارة ا�توار�ة قدرها  8
ي المنظمةإضاف�ة فرنك س���ي) �سبب ز�ادات 

ي تقي�م خصوم استحقاقات موظ�ف
عن  ا ناتج أساس ، وذلك�ف

اضات الخاصة بتكال�ف الرعا�ة الصح�ة ي االف�ت
ات �ف ف  و�ستمر . التغ�ي ي كونها  استحقاقات الموظفني

أعظم مكامن  �ف
ي تهدد سالمة ال��بو المال�ة زادت ال��بو المبلغ المخصص للتخف�ف من المخاطر المال�ة الناشئة و  . الخطر اليت

 . مليون فرنك س���ي 26.0بمقدار  الخصومعن هذە 

ان�ة النف 448.8األول�ة لإليرادات البالغة  الرسوم تقديرات وزادت كل من 9 ف قات مليون فرنك س���ي وم�ي
ي المائة) 5.4مليون فرنك س���ي ( 473.2مليون فرنك س���ي لتصبح  387.3البالغة 

مليون  415.5و �ف
ي المائة) 7.3(فرنك س���ي 

ان�ة عن ال��بو  وأبلغتع� التوا�ي خالل العام.  �ف ف إيرادات ونفقات ع� أساس الم�ي
.  مليون فرنك س���ي ع� 348.1ومليون فرنك س���ي  469.1قدرها   التوا�ي

ع األموال االحت�اط�ة بوضع ج�د، ووجود مست��ات عال�ة  10 ي ظل استمرار تدفق الطلبات بقوة، وتمتُّ
و�ف

 من النقد واالستثمارات الجار�ة األخرى، خلصنا إ� أن تأ��د اإلدارة �شأن قدرة ال��بو ع� االستمرار كمنشأة 
�
�سب�ا

 
�
ي وضع ج�د ُ�مك

. كما أن المنظمة �ف
�
ف االقتصادي عاملة ال يزال مناسبا نها من التعامل مع استمرار�ة حالة عدم ال�قني

. و�وضح األداء الما�ي والوضع الما�ي ل�ل اتحاد مدى اعتماد المنظمة ع� اتحاد معاهدة  ع� الصع�د العال�ي
ي أبلغ عنها اتحاد ال اءات، �عوضان حاالت العجز اليت اءات واتحاد مدر�د اللذين، ال س�ما اتحاد معاهدة ال�� هاي ال��

 واتحاد لشبونة. 

ةحدوث إ�  2021�ش�ي الب�انات المال�ة لعام و  11 ي  ز�ادة كب�ي
،�ف ف وهو استمرار  خصوم استحقاقات الموظفني

ف بعد انتهاء الخدمة، واستحقاقات  و�شمل أساسا  ع� نفس اتجاهات األعوام السابقة.  ف الص�ي للموظفني التأمني
امات إجازاتهم الم�ت  ف ف  خصوم، زاد إجما�ي 2021ا�مة. فخالل عام إعادتهم إ� الوطن، وال�ت استحقاقات الموظفني

. وع� فرض أن )مليون فرنك س���ي 495.3: 2020(مليون فرنك س���ي  615.8 ل�صل إ�المذكورة 
اضات الحال�ة ال تزال متسقة، تتوقع ال��بو أن ت��د  ف الص�ي بعد انتهاء الخدمة خصوماالف�ت إ�  وحدە التأمني

ي  مليون 715.5
بلغ سابقا، و . 2025د�سم��  31فرنك س���ي �ف

�
سوف �ستهلك هذە االستحقاقات �سبة كما أ

ا�دة من إيرادات ال��بو المستقبل�ة.  ف تق��رنا تفاص�ل عن  �قدمبالنسبة لل��بو،  الخصومونظرا� ألهم�ة هذە م�ت
ي استخدمتها اإلدارة  . تقي�منا للتقديرات اليت

و�قدم التق��ر الما�ي السنوي لل��بو تعل�قات مال�ة مفصلة مصاحبة لب�اناتها المال�ة. ومن المهم لجميع  12
المؤسسات أن تخت�� بانتظام ك�ف�ة استخدام التعل�قات المال�ة المصاحبة، وتتل�ت آراء وتعقيبات من مستخد�ي 

ف التقا ومن الجدير الب�انات.  ف المواءمة بني ي  داءاأل ر�ر المال�ة وتقار�ر دراسة إمكان�ة تحسني
 . ال��بو  �ف

 الحوكمة والرقابة الداخل�ة
أنظمة سل�مة للرقابة الداخل�ة ولم �لفت انتباهنا أي نقاط ضعف  ع�ال��بو  توفر  �ستنتجتدق�قنا  ما يزال 13

ي تفرضها الجائحةأثناء عمل�ة التدقيق، ع� الرغم من التحد�ات المستمرة  مؤثرة لطالما كانت المنظمة و . اليت
ي نهجها تجاە الرقابة الداخل�ة، 

حات تقد�م الحظنا  إذ سباقة �ف ،  النظامتعد�ل لمق�ت المتثال، ا وتطور طب�عةالما�ي
ات المعلقة داخل شعبة الرقابة الداخل�ة.  �شأن قابل�ة تحمل منقحب�ان  ووضع  المخاطر، والتغي�ي

، ول�ة لاأل مسودةالقدمنا مالحظات مفصلة حول و  14 حة ع� النظام الما�ي ات المق�ت  تحديثهمن أجل لتغي�ي
 . حات ثغرات مهمة داخل و وتبس�طه، بما �عكس الممارسات الحال�ة واله�كل التنظ��ي  النظامتتناول المق�ت
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ا�ة و�دارة القائم ي مجاالت مثل ال�ش
ا.  نرى أنعام  وكاستنتاج. الخصوم، �ف

�
ا أ��� تماسك اله�كل المعدل يوفر إطار�

حتاج إ� � نظامما بعد التنف�ذ للسماح بتكي�ف أي  استعراض المحققة من إجراء فوائد ال�سلط الضوء ع� و 
 .  م��د من الصقل بعد تنف�ذە األو�ي

ا  متطور ل��بو نهج ولدى ا 15 العمل�ات التفص�ل�ة  استعرضنا . لقد الخاصةاالمتثال لضوابطها  الستعراضج�د�
ي 

ي تم إجراؤها وقدمنا مالحظات للمساعدة �ف ف أ��� ع� و . أ��� نضجا  النهج جعل هذا اليت ك�ي أبرزنا الحاجة إ� ال�ت
يإ� ن ذلك سيؤدي أل الضوابط الرئ�س�ة  األهمالعنا�  ع� مستوى جودة وفعال�ةاإلدارة  تحقيق نجاعة ت��

ي نظام الرقابة الداخل�ة. وال يزال 
أنه خالل السنوات  وال حظنا ا�تمال التقي�م؛  أن تضمنلل��بو  مهما بالنسبة�ف

ال��بو  بامتالك نقر مالحظاتنا، ما زلنا  و�ناء ع�جد�دة إ� هذا االستعراض.  مجاالت إضافة تمت القل�لة الماض�ة 
 المتثال داخل منظومة األمم المتحدة. اأحد أفضل مناهج 

ي عام و  16
ي اعتماد تحل�الت الب�انات لتوف�ي قدر أ��� من 2018منذ بدا�ة واليتنا �ف

، دعمنا طم�ح ال��بو �ف
من شأنها هذە التحل�الت أدوات فعالة من ح�ث التكلفة ومنهج�ة  وتتيح�شأن �شغ�ل بيئة الرقابة.  اتالضمان
ي تأخ وحدثت. تحسينها ونطاق  بمكامن الخللحول �شغ�ل الضوابط، إلبالغ اإلدارة  االنطباعات تقد�م

ات �ف �ي
ي تقد�م بعض التحل�الت  نحثك�ف�ة تخ��ن الب�انات، ل�ننا   �سببتنف�ذ النهج 

ا �ف ي قدم�
اإلدارة �شدة ع� الم�ف

ي ع� األقل  ي قد تن�ش بها المنظمة نهجها األوسع.  معلومات عن قد تتيحاليت ا أن و الط��قة اليت شعبة الحظنا أ�ض�
�ة قد  الرقابة الداخل�ة ، مع مراعاة إلجراء التحل�التمجموعة خاصة بهما من األدوات  أعدتا و�دارة الموارد الب�ش

�ة.  ي أ�شطة التدقيق و�دارة الموارد الب�ش
من المهم أن يتم التعامل مع استثمار ال��بو هنا بط��قة شاملة، و فائدتها �ف

ة وتبادلها ع��  كة. المنصات الوتجنب ازدواج�ة الجهود، وضمان تط��ر الخ��  مش�ت

المخاطر بالتشاور مع  قابل�ة تحملب�ان واضح وموجز حول  إعداد ب�دارة المخاطر، الحظنا  ف�ما يتعلقو  17
ي رأينا، فإن  النتائج المرتقبةالدول األعضاء، و�ركز ع� 

تحمل المخاطر وقبولها يوفر منصة  إبراز للمنظمة. و�ف
ف مواردها وتقي�م فعال�ة إجراءات التخف�ف و�ثبا �عت�� هذا و ت إدارتها للمخاطر. �مكن لل��بو من خاللها ترك�ي

ي  ف أوضح الب�انات اليت ي ك�ف�ة استخدام ال��بو شهدناها الب�ان من بني
ي التعامل  له إلثراء، وسننظر �ف

وتحد�د نهجها �ف
ي عمل�ات التدقيق المستقبل�ة. 

 مع المخاطر �ف

ي قامت بها عمل بال حطنا علما أوقد  18 وهو عمل برئاسة المدير العام.  مجموعة إدارة المخاطر  والعمل�ات اليت
ي تواجه المنظمة وك�ف�ة إدارتها.  ينظر  ي أهم المخاطر اليت

ك�ف�ة حصول مجموعة إدارة   الستعراضهناك مجال و �ف
ي �فرضها ذلكالمخاطر ع� مستوى القطاع التعامل مع المخاطر ع� ضمانات �شأن  وعمل�ات  والصع��ات اليت

ا عن مجموعة إدارة المخاطر لفضل الممارسات، قدمت ال��بو ش�ا مع أاتمو التخف�ف المرتبطة بها.  ا سن��� تق��ر�
ي دمج إدارة المخاطر. ا �قّ�م بصدقإدارة المخاطر، مما 

حرز لتقدم الذي أحرزته �ف
�
ي هذا الشأن تقدم  وقد أ

وال �ف
ي ط��قها لالنتقال من

) مقابل 4"متقدم" (المستوى  مستوى) إ� 3" (المستوى راسخ" مستوى تزال ال��بو �ف
 . المخاطر  تصن�ف نموذج اللجنة رف�عة المستوى المعن�ة بنضج إدارة

عمل شعبة الرقابة هناك لدعم المدير العام  �ةوالموضوع ةالمستقل اتمن المصادر الرئ�س�ة للضمانو  19
ي ستنشأ عن  وقد نظرنا الداخل�ة.  ات الحتم�ة اليت ي التغي�ي

المدير الحا�ي لشعبة الرقابة  �ةوال ل تحد�د المدة الزمن�ة�ف
 البد من، الرقابة ضوابط �شأنع� الب�انات وتنقيح نهجها  فأ���  أ��� العتمادها تطور المنظمة و�الداخل�ة. 

. لذلك المهارات والقدرات الالزمة دون إغفال، شعبة الرقابة الداخل�ة وطب�عة أ�شطتها مراعاة كل من وال�ة 
�د من أهم�ة برنامج العمل القائم ع� المخاطر،  المدققرأي الحصول ع� أبرزنا أن التحرك نحو و  ف السنوي س�ي

ە ع� المجاالت األ��� أهم�ة  ف  . و�فادةلضمان ترك�ي

ي ال��بو. وما زلنا نرى ال��بو تقدم  واستعرضنا  20
ب�ان الرقابة الداخل�ة ونؤكد أنه يتفق مع فهمنا لبيئة الرقابة �ف

ا منطق ا للدول األعضاء توض�ح�
�
ا ومتماسك ا وموجز� ي �جعل بها ��  لرقابة الداخل�ةاالمدير العام نظام  حول ال��ف�ة اليت

ا و . فعاال من ح�ث �شغ�له ا مناسب�
�
ف �عكس الب�ان توازن إ� باإلضافة مجاالت المخاطر والرقابة،  أهم ضمانات بني

اما  يبدي ا مستقبل� ا نهجإتاحته  ف ات المستقبل�ة.  ال�ت ي الف�ت
ف �ف الب�ان ضمانات واضحة  �قدم ،�شكل عامو بالتحسني

 وموثوقة و��جاب�ة للدول األعضاء. 

 اإل�داع أ�شطة توقعات
ي تق��ر التدقيق  21

إيراداتها المستهدفة ، الحظنا أن ال��بو تجاوزت �شكل منتظم 2020عام الذي أعددناە �ف
ان�ة الوأصبحت تنفق أقل من من الرسوم  ف ي تخصصها للنفقاتم�ي فوائض أع� مما كان  تحقيق ، مما أدى إ�اليت

ي األصل. 
ا �ف ي تحدد  استعراضلذلك قررنا و متوقع� اضات اليت ي االف�ت

األساس لنمذجة اإليرادات كعن� أسا�ي �ف
ان�ة.  ف ي المستقبل والرسوم  المرتقبة اتاإل�داع حجملتوف�ي معلومات عن  داخل المنظمةالنماذج  وُصممتالم�ي

�ف



WO/PBC/34/4 
11 
 
 

 

ي المقابلة 
ا لبعض عنا�  محركا مست��ات �شاط اإل�داع  و�شكلفك��ة العالم�ة لل��بو. أنظمة المل��ة ال لها �ف رئ�س��

نامج�ة لل��بو.  ان�ة ال�� ف ي نفقات الم�ي
ة �ف  التكلفة المتغ�ي

: الحوكمة غراض أل  استقصاءع�  ا قائم استعراضا  وطبقنا  22 ي
ي تضمنت النظر �ف تقي�م النموذج، واليت

اضاتو  ال�فاءات وتنميتها؛وتك��ن  ؛المفهوم والتصم�مو  ؛اتوالضمان . واالنتفاع بالمخرجات ؛الب�انات واالف�ت
ي توف�ي أساس معقول و 

ا، أن النموذج �حقق غرضه المتمثل �ف
�
�ؤكد تحل�لنا للنتائج، واعتباراتنا األوسع نطاق

نة.  ف �ة، إجراء م��د من التحسينات ع� مجاالت مثل الحوكمة النموذج وع� الرغم من إمكان�ةللتخط�ط والم�ي
 النموذج موثوقيته.  أثبت�مرور الوقت، و فمن غ�ي المرجح أن �كون لها أي فوائد حق�ق�ة من ح�ث التكلفة. 

ي التخط�ط الما�ي الذي �قلل من المخاطر ع� و  23
�شكل عام، �سلط استعراضنا الضوء ع� حكمة ال��بو �ف

الدول األعضاء ول�نه ي��د من احتمال تجاوز الفائض المتوقع باستمرار. وما زلنا نحث الدول األعضاء ع� اتباع 
ي  ات���  � أفضل وجه. ك�ف�ة استخدام المنظمة لهذە األموال الفائضة ع�حدد  نهج اس�ت

�ةإ  دارة الموارد الب�ش
ي استعرضنا  24

�ة.   2018�ف ي س�اق وك�ف أبلغت ال��بو عن أدائها، مع اإلشارة إ� عمل إدارة الموارد الب�ش
�ف

�ة.  ف أ�شطة الموارد الب�ش  قد أجلنا استعراضنا للتقدمو هذا االستعراض، قدمنا سلسلة من التوص�ات لتحسني
ا المحرز  ي انتظار اعتماد اس�ت

ي أ�ت��ر �ف
�ة الجد�دة �ف ف نهج ال��بو ع� 2021ت�ج�ة الموارد الب�ش ي أعادت ترك�ي ، واليت

�ة وأدت إ� ة.  إحداث قضا�ا الموارد الب�ش ات�ج�ة كب�ي ات ه�كل�ة واس�ت �شكل عام، �سعدنا أن نبلغ عن و تغي�ي
ا.  ي أبلغنا عنها سابق� ي جميع المجاالت اليت

ي �ف  إحراز تقدم إ�جاي�

�ة و  25 سبعة أهداف تنظ�م�ة، إ� جانب كونها  لتتمحور حول تحقيقتمت إعادة ه�كلة إدارة الموارد الب�ش
ي العد�د من  ةمساهم

ف  وتتيح. النتائج المرتقبة�ف ك�ي جعل ع� المجاالت ذات األول��ة وتدعم أ��� إعادة اله�كلة ال�ت
�ة  ي إطار إدارة الموارد الب�ش
ات�ج�ة  أداء إ�المال�ة ت المعامال ينقلها من مهام أفضل  �ف  تمكنها منوظ�فة أ��� اس�ت

ف تقار�ر األداء وأ�شطة االمتثال، وسيتم المنظمة وموظفيها.  دعم معلومات  وتول�د دعم ذلك من خالل تحسني
 . وتحقيق النجاعة اتالقرار  التخاذ أفضل 

�ة الجد�دة و  26 ات�ج�ة إدارة الموارد الب�ش ح�ث ع� قضا�ا التن�ع و�دارة المواهب،  �شكل كب�ي ركزت اس�ت
ي  انكبت ع� ض أن �ساعد الخطط الموضوعة أبلغنا أنها بحاجة إ� إ�الء االهتمام بها المجاالت اليت . ومن المف�ت

ي هذە المجاالت ع� 
عاملة ذات مهارات أفضل تتما�ش مع احت�اجات ال��بو وتطلعات  ىقو  الحصول ع��ف

 . ف سند ذلكالموظفني
�
ف ع� فعال�ة التدر�ب ومساهمته  وأ ك�ي ف والمنظمة.  ع� مستوىمن خالل ز�ادة ال�ت الموظفني

ي الق�ادة واإلدارة.  لتق��ةو�و� اهتمام خاص 
ات و التدر�ب والمهارات �ف ف ستدعم هذە التغي�ي التخط�ط تحسني

 أ��� مرونة لتلب�ة االحت�اجات المستقبل�ة.  لجعلها للقوى العاملة 

ف عززت إدارة المو و  27 ، وتحسني ف ي إدارة حاالت غ�اب الموظفني
�ة ترتيباتها ونهجها �ف  ،االمتثال رصد ارد الب�ش

.   والتداب�ي المزمع اتخاذها إلجراءات ا�شأن ووضع معاي�ي  ف ي حالة غ�اب الموظفني
الرفع من  كما ُ�ضاف إ� ذلك�ف

تلب�ة بغ�ة العودة إ� العمل  ت�س�ي ومدي��ه لضمان  إ� العمل ل�ل من الموظف العائد المقدم الدعم  مست��ات
ي تقل�ل مست��ات 

تيبات بفوائد �ف ي أن تعود هذە ال�ت
ي  اإلجمال�ة غ�ابالاحت�اجات كليهما. و�نب�ف

ال��بو وتقد�م �ف
ف ع� هذە و ناجحة.  تهم إ� العملعودجعل ل لألفراد  ال�ب�ي دعم ال �مرور الوقت، �مكن إجراء م��د من التحسني

 وق�اس مست��ات الغ�اب مع ال��انات األخرى.  التخاذ التداب�ي الجداول الزمن�ة  استعراضالعمل�ات من خالل 

ا،  28 ف  ع� أساسالثقافة العامة للمنظمة  تقوموأخ�ي .  مشاركةتحسني ف  والدل�ل ع� ذلك هو الموظفني
. ل جد�دةوطرق استخدام أدوات  ف بع لتت الدراسات االستقصائ�ة لجأ بدءا من اآلن إ�وس�ُ لتواصل مع الموظفني

ف الموظف تجارب ات لرصد وتقد�م معلومات  منتظم�شكل  ني ات�ج�ة الجد�دة.  المعتمدة تأث�ي التغي�ي وفعال�ة االس�ت
ي هذا  إجراءاتأي عدم اتخاذ  التج��ة أنفقد أثبتت س�كون من المهم لإلدارة أن ترصد مست��ات االستجابة؛ و 

�ف
ف يؤثر ع�  الشأن ات�ج�ات الجد�دة للخطر. ض عرّ والنتائج وقد �ُ  مشاركة الموظفني  تحقيق االس�ت

ات، فقد و 29 ف أنه من السابق ألوانه تقي�م تأث�ي التغي�ي ي حني
�شئت أطر �ف

�
ي وضع  لجعلسل�مة  أ

المنظمة �ف
ي تق��رنا لعام  االنكباب ع��مكنها من 

ي حددناها �ف أن التوص�ات  سعداءنحن و . 2018المجاالت الرئ�س�ة اليت
ي قدمناها قد تم تناولها من ات�ج�ة الجد�دة.  اليت ي ص�اغة االس�ت

هذە أن �النظر إ� و خالل اإلجراءات المتخذة �ف
ها ع� المنظمة وأدائها.  فاأل�ام وحدها كف�لة ب�ظهار مبادرات جد�دة،   تأث�ي
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 التوص�ات السابقة
ا من مايو  30 ف  ،2022اعتبار� ي ظلت مفتوحة توص�ة  23من بني توص�ة  14، أغلقنا وما قبله 2020من عام اليت
ي  ،تنف�ذها أو تجاوزتها األحداث. وال تزال �سع توص�ات ق�د التنف�ذ  �سببإما  و�تعلق معظمها بالتوص�ات اليت

 . ي
   قدمت العام الما�ف
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 الجزء األول

  اإلدارة المال�ة
 مجمل نتائج التدقيق

ي  1.1
ي بتدقيق الب�انات المال�ة لل��بو للسنة المنته�ة �ف ي �شتمل 2021د�سم��  31قام المدقق الخار�� ، اليت

ي األصول، و��ان 
ي صا�ف

ات �ف ، و��ان التدفقات النقد�ة، و��ان التغ�ي ، و��ان األداء الما�ي ع� ب�ان الوضع الما�ي
ان�ة والمبالغ الفعل�ة، والمالحظات ذات الصلة. و�ؤكد رأي المدقق أن الب�انات المال�ة تعرض  ف ف الم�ي المقارنة بني

ي 
ي ذلك التار�ــــخ ئوألدا 2021 د�سم��  31الوضع الما�ي للمنظمة �ف

ها الما�ي وتدفقاتها النقد�ة للسنة المنتهة �ف
 للمعاي�ي المحاسب�ة الدول�ة للقطاع 

�
 إعدادها السل�م وفقا

�
 من جميع النوا�ي الجوه��ة. و�ؤكد أ�ضا

�
 ن��ــها

�
عرضا

ي �ستند إليها الب�انات   العام، كما يؤكد، من جميع النوا�ي الجوه��ة، أن المعامالت اليت
�
المال�ة قد جرت وفقا

ي تر�ي إليها الدول األعضاء.  فت لألغراض اليت  للنظام الما�ي وقد ُوظ�

ي للقيود المفروضة �سب جائحة  2.1
واستطعنا إ�مال جوانب التدقيق حضور�ا بفضل التخف�ف الجزيئ

، مما يتطلب من شعبة 19-كوف�د ف الشؤون المال�ة . وال تزال القيود المتبق�ة تفرض عراق�ل إضاف�ة ع� الموظفني
وف��ق مكتب التدقيق الداخ�ي بذل جهود إضاف�ة. وع� الرغم من ذلك، �شكل الحصول ع� آراًء غ�ي مشفوعة 

ي سابق للهيئة اإلدار�ة ي جدول زميف
ي لحقتتأث�ي الع� الرغم من  ،بتحفظات �ف ي ضلالعمل  ات اليت

القيود  �ف
ف  المستمرة ا ل�ال الف��قني ا مهم� جري . إنجاز�

�
ي الوقت المناسب للوفاء بالجدول إ�ماله التدقيق بنجاح، مما أتاح  وأ

�ف
ي السابق  ي الموقع خالل دورة التدقيق التال�ة. للهيئة اإلدار�ةالزميف

 . نتطلع إ� استعادة كفاءة الم��د من العمل �ف

 األداء الما�ي 

ي عام  3.1
ي ذلك العام قدرە 2021�ف

: 2020فرنك س���ي ( مليون 108.9، أبلغت ال��بو عن فائض إجما�ي �ف
مليون فرنك س���ي  87.5إ� جانب خسائر ا�توار�ة قدرها ، مليون فرنك س���ي)، وهذا الفائض 135.9

ي ال��بو بعد انتهاء الخدمة
ي األصول إ� ، تتعلق بخصوم استحقاقات موظ�ف

مليون  408.5أدى إ� ز�ادة صا�ف
ي د�سم�� 

ي  22.9مليون فرنك س���ي). و�مثل هذا الفائض نحو  468.3: 2020( 2021فرنك س���ي �ف
�ف

قة ( المائة ي المائة).  29.0: 2020من اإليرادات الُمحقَّ
ي عام �ف

مليون فرنك  475.1فبلغت  2021أما اإليرادات �ف
ي المائة 1.5مليون فرنك س���ي)، أْي زادت بنسبة  468.3: 2020س���ي (

عن العام السابق. ع� الرغم  �ف
ف السائدة عقب حالمن  ها من األحداث العالم�ة الجائحةة عدم ال�قني ي المنظمة وغ�ي

، ظلت االتحادات الرئ�س�ة �ف
ا� من الطلبات،  ع� الرغم من تباطؤ معدل ز�ادة اإليرادات عن السنوات السابقة، حققت ال��بو تتل�ت عددا� كب�ي

ي عام  450.5إيرادات قدرها 
استفادت و . )مليون فرنك س���ي 441.4: 2020( 2021مليون فرنك س���ي �ف

ي عام 
ا من أداء محفظتها االستثمار�ة �ف ي 2021ال��بو أ�ض�

، ح�ث أبلغت عن مكاسب استثمار�ة غ�ي محققة �ف
 مليون فرنك س���ي).  33.4: مكاسب قدرها 2020مليون فرنك س���ي ( 22.7العام بلغت 

مليون فرنك س���ي  23.1 ب��ادة قدرها مليون فرنك س���ي،  388.9وتكبدت ال��بو نفقات بلغت  4.1
ي المائة) 6.3(

ي عام  �ف
ي التق��ر الما�ي المصاحبو . مليون فرنك س���ي) 365.8( 2020�ف

وقش �ف
ُ
، ع� كما ن

ي عام 
القيود  الجائحة �سببإال أنها ال تزال أقل من مست��ات ما قبل  2021الرغم من ارتفاع النفقات المتكبدة �ف

ي المؤتمرات  وهو ما أثر المفروضة ع� التنقل والتجمعات الحاشدة 
ي مهام رسم�ة والمشاركة �ف

ع� السفر �ف
اض�ة عمل طرق  باعتماد واستجابة لذلك، قامت ال��بو واالجتماعات خالل العام.  ف اف�ت وهجينة تجمع بني

ي والحضوري
ا�ف ا و . االجتماعات وأ�شطة المساعدة التقن�ة إلجراء االف�ت أبلغتنا ال��بو أن هذا قد تم تضمينه أساس�

ة  ان�ة للف�ت ف ي برنامج العمل والم�ي
ان�ة السفر بنسبة  حدوث ، مع2023-2022�ف ف ي م�ي

ي المائة 21انخفاض �ف
مقارنة  �ف

ان�ة  ف  . 2021-2020بم�ي

 الوضع الما�ي 

ي ز�ادة إجما�ي األصول بنسبة  اإلجما�ي ساهم الفائض  5.1
ي المائة 13.4�ف

مليون فرنك  1577.3لتصل إ�  �ف
ي 

ي المقام األول  1390.9: 2020( 20202120د�سم��  31س���ي �ف
مليون فرنك س���ي). وُ�عزى ذلك �ف

ي ق�مة استثمارات المنظمة البالغة 
 . مليون فرنك س���ي 178.5إ� ال��ادات الصاف�ة �ف

ي المائة 16.4بنسبة  2021وارتفع إجما�ي الخصوم خالل عام  6.1
مليون فرنك س���ي  1168.8إذ بلغ  �ف

ي المنظمة  1003.8: 2020(
ي المقام األول إ� ز�ادة مستحقات موظ�ف

مليون فرنك س���ي). و�رجع ذلك �ف
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ي  615.8 لتصل
. وُتعزى هذە مليون فرنك س���ي) 495.3: 2020( 2021د�سم��  31مليون فرنك س���ي �ف

ي �ستند  اضات اليت ي االف�ت
ات �ف ي الغالب إ� تغ�ي

هذە ال��ادة  وسُتف� إليها خصوم ما بعد انتهاء الخدمة،  ال��ادة �ف
ي هذا التق��ر. 

 �ف
�
ي نمو األصول االستثمار�ة، بم��د من التفص�ل الحقا

ة �ساهم �ف ما أن استمرار تحقيق فوائض كب�ي
ف الص�ي بعد انتهاء  ي خصوم التأمني

ي تحدث �ف ات اليت ر سالمة ال��بو المال�ة بالتغ�ي
ُّ
 . الخدمةمما �خفف من حدة تأث

ي األصول إ� و 
ي األصول والخصوم هو ز�ادة صا�ف

ات �ف ك للتغ�ي ي  408.5كان التأث�ي المش�ت
مليون فرنك س���ي �ف

 مليون فرنك س���ي).  387.1: 2020( 2021د�سم�� 

 السالمة المال�ة

ي جميع عمل�ات التدقيق  7.1
�ستخدم تحل�ل النسب المال�ة للوقوف ع� السالمة المال�ة ألي منظمة �ف

ي تتغ�ي بها األوضاع المال�ة ع�� الوقت (الشكل  ي نضطلع بها، لب�ان ال��ف�ة اليت ). وتع�� النسب عن 1الدول�ة اليت
نك س���ي من األصول الجار�ة ل�ل فر  0.54عالقة أحد بنود الحسابات ببند آخر. فع� سب�ل المثال، يوجد 

فرنك س���ي واحد من الخصوم الجار�ة. وعادة ما �كون ذلك مدعاة للقلق، ل�ن هذە النسبة المنخفضة 
ة من العمل المستقب�ي الذي تؤكدە الق�مة العال�ة للمبالغ المحصلة  ُتخفف من حدتها مجموعة التدفقات ال�ب�ي

) 
�
و�مكن لل��بو تصف�ة استثماراتها الط��لة األجل ألغراض التدفق النقدي  مليون فرنك س���ي).  339.2مقدما

 إذا دعت الحاجة إ� ذلك، ول�ن ذلك أمر مستبعد. 
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 2021-2018: النسب المال�ة الرئ�س�ة لل��بو 1الشكل  .1

  2018 2019 2020 2021 النسبة

 
إجما�ي األصول إ� 

 إجما�ي الخصوم 
 إ� الخصوم األصول

1.35 1.39 1.42 1.32  

 النسبة الحال�ة
األصول المتداولة إ� 

 الخصوم المتداولة
0.54 0.63 0.56 0.60  

 النسبة النقد�ة
النقد وما �عادله إ� 

 الخصوم المتداولة
0.26 0.28 0.38 0.44  

 
 مالحظات

ة األجل. . �ش�ي ارتفاع النسبة الحال�ة إ� قدرة المنشأة ع� سداد خصومها 1  القص�ي
 ع� المالءة المال�ة. 2

�
 ج�دا

�
ا  . ُ�عد ارتفاع �سبة األصول إ� الخصوم مؤ�ش

ي األصول المتداولة لتغط�ة 3
. النسبة النقد�ة �ي مؤ�ش لما تمل�ه المنشأة من سيولة، أي حجم النقد وما �عادله مما هو موجود �ف

 الخصوم المتداولة. 
 

 المدققةالمصدر: ب�انات ال��بو المال�ة 
 

 و  8.1
�
ال تزال ال��بو، بوجه عام، تتمتع بوضع ما�ي سل�م. وتمتلك المنظمة احت�اط�ات ج�دة مدعومة دعما

ا� بالنقد  ي واالستثمارات) تبلغ نحو كب�ي ات��� صت أمواً� (النقد االس�ت مليون فرنك  237.2واالستثمارات. وقد خصَّ
، مليون فرنك س���ي)  211.2: 2020(س���ي  ف ا�مة المتعلقة باستحقاقات الموظفني من أجل خصومها الم�ت

 
�
ف بعد انتهاء الخدمة الذي يبلغ مجموعه حال�ا ف السابقني ف الص�ي للموظفني مليون  573.7ال س�ما لتوف�ي التأمني

ي هذا التق��ر. ومن 
 �ف

�
فرنك س���ي. وقد استكشفنا استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة بم��د من التفص�ل الحقا

ي تواجه الدول األعضاء ع� �سبة من خالل تم��ل  هذە الخصوم، تحّد ال��بو من المخاطر الط��لة المدى اليت
ا�ات المقررة إذا انخفضت اإليرادات.   اعتبار أنها ستضطر إ� �سد�د هذە الخصوم من خالل االش�ت

ي  9.1
ي التق��ر الما�ي لل��بو  كما ورد �ف

الستثمارات، �ش�ي الب�انات إ� جانب النقد وابم��د من التفص�ل، �ف
ي المال�ة  مليون فرنك  375.4يبلغ مجموعها  إ� الممتل�ات والمنشآت والمعدات واألصول غ�ي الملموسة اليت

ي الغالب بتكلفتها التار�خ�ة مليون فرنك س���ي)، 382.5: 2020س���ي (
ي ُتحتفظ �ف . وقد احتفظت واليت

وعات الخاصة البالغة  408.5ال��بو باحت�اط�ات قدرها   34.8مليون فرنك س���ي �شمل احت�اط�ات الم�ش
ي متابعتنا للتوص�ات السابقةمليون فرنك س���ي 

ي ونعلق عليها �ف
ي أبلغنا عنها العام الما�ف  . واليت

ة ت��د  10.1 ي ممتل�اتها العقار�ة، وتحتفظ باحت�اط�ات كب�ي
ة �ف و�وجه عام، استثمرت ال��بو استثمارات كب�ي

اماتها. ع� ال ف ي للوفاء بجميع ال�ت
تيبات عملها بعد الجائحة، أن �ظل  قدر ال�ا�ف و�ب�ت من المهم، مع تغي�ي ال��بو ل�ت

للبحث عن فرص لالستفادة ع� أفضل وجه من ممتل�اتها.  االستعراضاستخدام هذە األصول المهمة ق�د 
رب مليون فرنك س���ي اللمنظمة ما �قسيوفر هذا و . CAM، أنهت ال��بو عقد إ�جار مبيف 2021خالل عام و 

ا.   سن���

ان�ة للثنائ�ة  ف نامج والم�ي  2021-2020أداء ال��

ف ع� أساس االستحقاق المعدل. و�عرض الب�ان  11.1 ان�ة لل��بو كل سنتني ف نامج والم�ي �جري إعداد وث�قة ال��
ان�ة والمبالغ الفعل�ة لعاممنفصلة الخامس من الب�انات المال�ة مقارنة  ف ف الم�ي  2021-2020وللثنائ�ة  2021 بني

ي المالحظة رقم �شكل عام
ان�ة  17. وترد �ف ف ف أداء الم�ي وأرقام اإليرادات  2021لعام ع� الب�انات المال�ة �س��ة بني

ي ب�ان األداء. 
 والنفقات الواردة �ف

ان�ة األصل�ة للثنائ�ة  12.1 ف ح�ث بلغت مخصصات إيرادات  2021-2020ووافقت الجمع�ة العامة ع� الم�ي
. وقد أسفر ذلك 1مليون فرنك س���ي ع� التوا�ي  387.3ومليون فرنك س���ي  448.8ونفقاته  2021عام 

                                                
ان�ة للثنائ�ة  1 ف نامج والم�ي  المرفق السابع - 2020/21ال��
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ان�ة قدرە  ف ي الم�ي
سائر االستثمار�ة. مليون فرنك س���ي، بعد حساب المكاسب/ الخ 60.7عن فائض مدرج �ف

ان�ة قدرە  ف ي الم�ي
ي متوقع �ف

ان�ة خالل العام إ� تحقيق فائض نهايئ ف مليون  56.8وأدت التعد�الت المدخلة ع� الم�ي
 فرنك س���ي. 

مليون فرنك س���ي، وأبلغت عن أر�اح  469.1، حققت ال��بو إيرادات بلغت 2021خالل عام و  13.1
ان�ة  22.7استثمار�ة صاف�ة قدرها  ف  348.1مليون فرنك س���ي. و�لغت النفقات المبلغ عنها ع� أساس الم�ي

ان�ة  143.7مليون فرنك س���ي، مما أسفر عن فائض قدرە  ف ي الم�ي
مليون فرنك س���ي. و�قابل هذا الفائض �ف

ي. وترد مليون فرنك س���  108.9فائض معروض ع� أساس المعاي�ي المحاسب�ة الدول�ة للقطاع العام بق�مة 
ي المالحظة 

ان�ة �ف ف ف الفائض المعروض ع� أساس المعاي�ي المحاسب�ة الدول�ة وفائض الم�ي من  17�س��ة بني
ي معظمها 

ي السنوات السابقة،مالحظات الب�انات المال�ة، وُتعزى هذە التس��ة �ف
إ� اإلهالك، وز�ادات  ، كما �ف

وعات الممولة من ، ونفقات الم�ش ف ات لما  خصوم استحقاقات الموظفني األموال االحت�اط�ة. وتقدم ال��بو تفس�ي
ي تق��ر أداء ال��بو لعام 

ان�ة األصل�ة والنهائ�ة، وكذلك للفروق الجوه��ة �ف ف ف الم�ي يوجد من اختالفات بني
2020/.212 

ي  14.1
ثة الصادرة عن شعبة اإلحصاءات �ف ان�ة اإليرادات بالتنبؤات الُمحدَّ ف ي م�ي

ي حدثت �ف ات اليت وتتعلق التغ�ي
اءات واتحاد مدر�د واتحاد الهايال��ب وقد استعرضنا عمل�ة وضع هذە  ،و �شأن اتحاد معاهدة التعاون �شأن ال��

ي الجزء 
ي التوقعات �ف

ان�ة الثايف ف ا، مما �عكس توف�ي  الثنائ�ة. وكانت النفقات مقارنة بم�ي ما  أقل مما كان متوقع�
ي مليون فرنك س���ي  38.2مجموعه 

، الناشئة عن الوظائف الشاغرة، واالنتقال إ� العمل  �ف ف تكال�ف الموظفني
ي أسعار ال�ف ع� مساهمات المعاشات التقاعد�ة. وق��ل هذا 

ي والوفورات �ف
ي النفقاتبدوام جزيئ

 االنخفاض �ف
ي 

ي تكال�ف و . ستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمةمخصص ال بتم��ل إضا�ف
 خالف�لغت الوفورات اإلجمال�ة �ف

ف خالل ا ي  30.7مليون فرنك س���ي، منها  54.2 الثنائ�ةلموظفني
مليون فرنك س���ي تتعلق بوفورات �ف

ي الخدمات التعاقد�ة. عبارة عن مليون فرنك س���ي  13تكال�ف السفر و
 االطالع�مكن و تخف�ضات صاف�ة �ف

ات  ي تق��ر أداء ال�  التنف�ذ  نتائج إ� ألوجه التباينع� م��د من التفس�ي
كما هو موضح و . 2020/2021�بو لعام �ف

ي 
ي ، تجاوزت ال��بو كل عام هدف إيرادات الرسوم 2الشكل �ف

ي الجزء  وسننظر �ف
ي ذلك بم��د من التفص�ل �ف

 . الثايف

  

                                                
 /34/7WO/PBCالوث�قة  2
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ن الفرنكات الس����ة)2الشكل  ان�ات (بماليني ن  : نتائج التنف�ذ مقابل الم�ي

إيرادات 
 الرسوم

2021 2020 2019 2018 

ان�ة  ف الم�ي
 386.6 399.6 412.7 427.6 األصل�ة 

 400.6 420.3 441.4 450.5 نتائج التنف�ذ
 (%3.6) 14.0 (%5.2) 20.6 (%7.0) 28.7 (%5.4) 22.9 التباين

     
     النفقات
ان�ة  ف الم�ي
 359.4 366.4 381.1 387.3 األصل�ة 

 339.4 366.9 327.9 348.1 نتائج التنف�ذ

 39.2 التباين
(10.1%) 

53.2 
(14.0%) -0.5 (-0.1%) 20.0 (5.6%) 

     
فائض 

ان�ة ن      3الم�ي

 م 48.9 54.9 م 52.0 م 60.7 المخطط
 م 74.6 م 122.3 م 168.5 م 143.7 الفع�ي 

 
 المصدر: ب�انات ال��بو المال�ة المدققة

ي لوت 15.1
ي إثبات ذلك و�ستمر الب�انات المال�ة نظرة ع� األداء الما�ي ل�ل اتحاد.  ضمن 22المالحظة  �ت

مدى  �ف
اءات، �عوضان  اءات واتحاد مدر�د اللذين، ال س�ما اتحاد معاهدة ال�� اعتماد المنظمة ع� اتحاد معاهدة ال��

 11.0: 2020( �يمليون فرنك س�� 12.6الذي أبلغ عنه اتحاد الهاي واتحاد لشبونة البالغ المستمر العجز 
. وعمً�  )مليون فرنك س���ي 1.3: 2020( مليون فرنك س���ي 2.2و مليون فرنك س���ي) ع� التوا�ي

ي عام 
ف �ف اءات 2019بقرار صادر عن سلسلة االجتماعات التاسعة والخمسني ، تو� اتحاد معاهدة التعاون �شأن ال��

ا�م، ال ي اتحادي الهاي تم��ل هذا العجز. و�لغ إجما�ي العجز الم�ت
ي شكل أصول صاف�ة سلب�ة، �ف

ُمبلغ عنه �ف
ي عام  7.5ومليون فرنك س���ي  81.1ولشبونة 

. و�ف ، بلغ مستوى 2021مليون فرنك س���ي ع� التوا�ي
ي اتحاد الهاي  6.7: 2020مليون فرنك س���ي ( 6.2إيرادات الرسوم 

فرنك  71000ومليون فرنك س���ي) �ف
ي اتحاد لشبونة، ومن المستبعد أن يتمكن هذان االتحادان من  7000: 2020س���ي (

فرنك س���ي) �ف
ا�م.   معالجة هذا العجز الم�ت

ف   استحقاقات الموظفني
ي عام  16.1

ي الب�انات المال�ة 2021�ف
ف الواردة �ف مليون فرنك س���ي  244.6، بلغ إجما�ي نفقات الموظفني

ي المائة 62.9النفقات  مليون فرنك س���ي)، وتبلغ �سبة تلك 233.7: 2020(
ي المائة) 63.9: 2020( �ف

 �ف
ي ال��بو 

وط الخدمة وحقوق موظ�ف ي ال��بو �ش
ف �ف د نظام الموظفني ة. وُ�حدِّ من جميع النفقات خالل تلك الف�ت

اماتهم األساس�ة. و�شمل ذلك المرتبات والبدالت ذات الصلة، واستحقاقات الضمان  ف وواجباتهم وال�ت
، ومنها المشار  ي األمم المتحدة والحصول االجتما�ي

ك للمعاشات التقاعد�ة لموظ�ف ي الصندوق المش�ت
كة �ف

ف الص�ي بعد انتهاء الخدمة.   ع� التأمني

 استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة

ف بعد انتهاء  17.1 ف الص�ي للموظفني ، ومن أهمها التأمني ف ي استحقاقات الموظفني
تتمثل أهم خصوم ال��بو �ف

ي المالحظة 
ح �ف ا�مة، كما هو ُموضَّ ع�  10الخدمة، واستحقاقات إعادتهم إ� الوطن، وخصوم إجازاتهم الم�ت

امات الخاصة باستحق2021الب�انات المال�ة. فخالل عام  ف ف المذكورة إ� ، زاد إجما�ي االل�ت  615.8اقات الموظفني
حساب منفصل  2014منذ عام ولدى ال��بو . مليون فرنك س���ي) 495.3: 2020( مليون فرنك س���ي

ف الص�ي مستقبال استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة  لتم��ل خصومأموالها المخصصة �ضم  ي ذلك التأمني
(بما �ف

                                                
ي الجدول سوى إيرادات الرسوم.  3

ي الب�ان الخامس. وال ُ�عرض �ف
 �ستند ذلك إ� إجما�ي اإليرادات الموضحة �ف
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ا�مة ط��لة األجل). بعد انتهاء الخدمة، ومنحة العودة إ� الو   طن والسفر، واإلجازة السن��ة الم�ت
�
هذە  دتوُول

ان�ة المطبقة ع� تكلفة الوظائف، و�بلغ إجما�ي هذە النقد�ة  ف نامج والم�ي األموال �شكل أسا�ي من رسوم ال��
ات�ج�ة  وتتب�ت مليون فرنك س���ي)،  211.2: 2020مليون فرنك س���ي ( 237.2واالستثمارات االس�ت

 فرنك س���ي). مليون  284.1: 2020مليون فرنك س���ي ( 378.6 ا قدره م غ�ي ممولةخصو 

ي المائة من الرسوم المفروضة ع�  8الحظنا أنه بعد نها�ة العام، زاد المدير العام بأثر رج�ي �سبة و  18.1
�ف

نامج�ة، من خالل تخص�ص  2021-2020 للثنائ�ةالوظائف  ان�ة ال�� ف ي الم�ي
ي األصل �ف

ع� النحو المنصوص عل�ه �ف
ي قدرە 

ي عام  7.6إضا�ف
ف  هذە ال��ادة أبلغتنا ال��بو بأنو . 2021مليون فرنك س���ي �ف ال تتجاوز تكال�ف الموظفني

ي وافقت عليها الدول األعضاء وتهدف إ� الحفاظ ع� مستوى ال بالمائة  50تم��ل اإلجما�ي بنسبة اإلجمال�ة اليت
ا مع الدول األعضاء.  ا كم ي ضوء الفائض و�تم االتفاق عل�ه سابق�

تفهم وجهة نظر ال��بو القائلة بأن ز�ادة الرسوم، �ف
نامج�ة، �ي ط��قة حك�مة للتخف�ف من المخاطر المال�ة وتتما�ش  ان�ة ال�� ف ي الم�ي

ي ال�ب�ي المنصوص عل�ه �ف
اإلضا�ف

ي اعت�اد�ةمثل هذە التعد�الت بأثر رج�ي بعد نها�ة العام غ�ي  ، فإن2013-2012 الثنائ�ةمنذ مع ممارساتها 
. و�نب�ف

ي 
ي لمواصلة  ال�شفلل��بو أن تنظر �ف

ي ستدعم أي تم��ل إضا�ف اضات اليت ان�ة ثنائ�ة مقبلة عن االف�ت ف ي كل م�ي
�ف

 . الخصومتع��ض 

ي  19.1 ف الص�ي بعد انتهاء الخدمة اليت  مليون فرنك س���ي 573.7 يبلغ مجموعها كما أن خصوم التأمني
اضات  )مليون فرنك س���ي 452.8 : 2020( قد تو� حسابها خب�ي ا�تواري مستقل بناًء ع� الب�انات واالف�ت

ف  امات التعاقد�ة تجاە الموظفني ف ي والمتقاعدين األساس�ة. وتعكس تلك الخصوم ق�مة االل�ت
، 2021د�سم��  31�ف

ي المستقبل.  المرتقبةلمطالباتهم األساس�ة 
اضات و �ف ي االف�ت

ات �ف تنشأ الحركة ع� أساس سنوي من التغ�ي
ي ذلك تلك المتعلقة بتكال�ف المطالبات الطب�ة. وكجزء من تقي�م هذا العام

قام الخب�ي اال�تواري  ،اال�توار�ة بما �ف
ي �عكس بها التقي�م تكال�ف  ب�جراء تنق�حات أ��� ع� ف الص�ي ص األعضاء بخصو الط��قة اليت مطالبات التأمني

 . بعد انتهاء الخدمة

ي و  20.1 اضات اال�توار�ة اليت ي تقي�م الخصوم �ي االف�ت
ي أثرت �ف رفعت من الخصوم بما كانت أهم العوامل اليت

اضات). 3مليون فرنك س���ي (الشكل  87.5 قدرە :  و�شمل تلك االف�ت  ما ��ي

ات مليون فرنك س���ي  172.7 بق�مة خسارة • ي تغي�ي
اضات الد�مغراف�ة. �ف ات  االف�ت و�شمل هذە التغي�ي

اضات، مثل معدل االستبدال والوف�ات واإلعاقة، والتقاعد والتعد�الت المتعلقة بالعمر  تحديثات لالف�ت
ي أسلوب تقي�م تكال�ف المطالبات و لمطالبات التكلفة الطب�ة. 

ات �ف تتعلق الخسارة �شكل كب�ي بالتغي�ي
ف  المرتقبة  أدناە.  ع� النحو المبني

ي  80.8مكاسب بق�مة  •
ات �ف اضات المال�ة. مليون فرنك س���ي تغي�ي ات  االف�ت و�شمل هذە التغي�ي

اضات مثل معدالت الخصم، والتضخم، واالتجاهات الطب�ة، وز�ادات الرواتب.  تتعلق و  تحديثات لالف�ت
ي الحساب 0.2المكاسب هنا �شكل أسا�ي ب��ادة بنسبة 

ي معدل الخصم �ف
ي المائة �ف

وانخفاض معدل اتجاە  �ف
ي المائة.  2.5إ�  2.9التكلفة الطب�ة من 

 �ف

ات  4.4مكاسب بق�مة  • ة. مليون فرنك س���ي لتغي�ي ات تعد�الت مطل��ة �سبب  الخ�ب و�شمل هذە التغي�ي
اضات والنتائج الفعل�ة.  ف االف�ت  االختالف بني

 2021 2020 

ام المنافع المحددة ف  1 بتار�ــــخ ال�ت
 يناير

452,755 313,694 

 1,559 1,351 تكلفة الفائدة
 26,559 36,154 تكلفة الخدمة الحال�ة

 3,928- 4,017- مساهمة مدفوعة
ات اض تغي�ي  114,871 87,480 ةاال�توار� اتاالف�ت

ام  ن  بتار�ــــخ المحددة المنافعال�ت
 د�سم�ب  31

573,723 452,755 

 المصدر: ب�انات ال��بو المال�ة

ا من التحل�ل 2021خالل عام و  21.1 ة ع� ا، أجرى الخب�ي اال�تواري لل��بو م��د� لمطالبات الناشئة خالل الف�ت
2017-2020  ّ ي كل  المرتقبة تكال�ف المطالبات وغ�ي

ي  طبق الخب�ي اال�تواريو أثناء حسابها.  عمر ل�ل مطالبة �ف
�ف
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قام الخب�ي اال�تواري هذا و س�ة للمطالبات. عامل التصن�ف العمري ع� األقساط ل�عكس التكلفة األسا السابق
ا أ�سط دون إجراء تعد�الت ع� التكال�ف  باستبعاد العام  . المرتقبةهذە العوامل، و�دً� من ذلك اختار نهج�

اضات تكلفة المطالبات الجد�دة هذە، استخدم الخب�ي اال�تواري ب�انات من وال  الخطة، مع  صاحبشتقاق اف�ت
ة  ف خالل الف�ت من هذە المعلومات، قام الخب�ي و . 2020-2017�د تع��ضات المطالبات للمتقاعدين والمعالني

 اال�تواري بحساب متوسط سداد المطالبات ل�ل شخص حسب العمر. 

ي  اعتمد الخب�ي اال�تواريو  22.1
اضات الجد�دة ع� ب�انات المطالبات الحديثة من الخطة، وهو نهج  �ف االف�ت

ا، وأ���  أر�ــع سنوات الوراء�عد النظر إ� و صحيح.  ا منطق�� غ�ي المرجح أن تكون ب�انات  ع� اعتبار أنه منأمر�
أن الب�انات األحدث قد تتأثر  اإلشارة إ�المطالبات القد�مة ممثلة لتكال�ف المطالبات الحال�ة والمستقبل�ة، مع 

ا لب�انات  2020أن ب�انات مطالبات  أوضح الخب�ي اال�تواريو المؤقتة.  19-كوف�دبضغوط   ة  كانت مشابهة جد� ف�ت
ي استبعادها �سبب   ينظروا ، و�التا�ي لم 2017-19

ي الحظت ال��بو و أن هذا نهج معقول.  ونرى. 19-كوف�د�ف
�ف

توفر م��د من و�ع� تكال�ف المطالبات الحال�ة.  للجائحة الواضحالتأث�ي غ�ي  2020الب�انات المال�ة لعام 
 المعلومات اآلن، لم تعد هذە الحساس�ة تعت�� مهمة للتقي�م. 

ي الخصوم منذ عام و  23.1
ت حصة ال��بو �ف ف ع� أساس العمر. 2020تغ�ي ، �سبب تعد�ل قسط التأمني

ي الشهري (تكلفة  65أن �ساهم ال��بو بنسبة  الخطةتتطلب قواعد و  ف الطي� ي قسط التأمني
بالمائة  35بالمائة �ف

ي السابق معدل المساهمة هذا لتحد�د حصة ال��بو من إجما�ي 
للموظف). وكان الخب�ي اال�تواري قد استخدم �ف

ي حدود ، راجع الخب�ي اال�تواري لل��بو هذا 2021�النسبة لعام و . الخصوم
ام ب 73 الرقم �ف ف المائة من إجما�ي ال�ت

امات ما بعد الخدمة س�طالبون �شكل و المحددة.  المنافع ف ف بال�ت �عكس هذا التغي�ي التوقع بأن األفراد المشمولني
ف ( ي أقساط التأمني

ي بأ��� مما س�دفعونه �ف ف الذين ال تغطيهم هذە  إضافة إ� أن�سي� الخصوم األعضاء النشطني
.  ونرى�قومون بالعكس).  لذلك و أن هذا توقع معقول و�عكس �شكل أفضل حقائق تكال�ف المخطط المستقب�ي

ي  ي أسال�ب التقدير اليت
ا �ف  . ةالهام الخصوم ەستند إليها هذ�فهو �مثل تحسين�

 التأث�ي المستقب�ي للخصوم 

ي العوامل الد�مغراف�ة 24.1
ات �ف  تتغ�ي ق�مة خصوم المنظمة بمرور الوقت، بناًء ع� ما �حدث من تغ�ي

اء المنظمة، تتل�ت ال��بو توقعات لق�مة  ي إطار التقي�م السنوي الذي ُ�ج��ه خ��
والعوامل االقتصاد�ة األخرى. و�ف

اضات الحال�ة ستظل ثابتة. وقد قدمت ال��بو  الخصوم ع� مدى السنوات األر�ــع التال�ة، ع� فرض أن االف�ت
ي التق��ر الما�ي ا

اضات الحال�ة نتائج هذا التقي�م مع تحل�ل الخصوم �ف لسنوي. وتوضح التوقعات أن تأث�ي االف�ت
ي  715.5ع� الخصوم سيؤدي إ� ز�ادة متوقعة تجعلها تصل إ� 

 . د�سم��  31مليون فرنك س���ي �ف

ي تق��رنا لعام و 25.1
ا�د هذە 2020�ف ف ا ل�ت تحد�د مستوى مستهدف لألموال ب ال��بو  ، أوصينا الخصوم، نظر�

ف  صة لخصوم التأمني ي خ�ارات الُمخصَّ
الص�ي بعد انتهاء الخدمة، وذلك بالتشاور مع الدول األعضاء وأن تنظر �ف

ي المستقبل.  الخصومالتخف�ف من النمو المحتمل لهذە 
ي ردها، طلبت ال��بو "دراسة إدارة األصول و�ف

�ف
ي كانت ال تزال جار�ة حيت تار�ــــخ كتابة هذا التق��ر.  حو والخصوم" اليت تقد�م خطة  نحن نتفهم أن اإلدارة تق�ت

ف الص�ي بعد انتهاء الخدمة تم��ل  ان�ة أثناءخصوم التأمني ف نامج والم�ي ف للجنة ال��  . الدورة الرابعة والثالثني

ي األمم المتحدة
ك للمعاشات التقاعد�ة لموظ�ف  الصندوق المش�ت

ي األمم المتحدة، إن  26.1
ك للمعاشات التقاعد�ة لموظ�ف ي الصندوق المش�ت

ال��بو من المنظمات األعضاء �ف
ي ب�انات ال��بو المال�ة أي خصوم ا�توار�ة لنظام المعاشات 

ي الصندوق. ول�ن ال ترد �ف
ك موظفوها �ف و�ش�ت

د بدقة تقديرا�  ي التقاعد�ة، ألن نظام المعاشات التقاعد�ة ال �ستطيع أن ُ�حدِّ  به للمخاطر المقابلة اليت
�
موثوقا

 تتحملها كل منظمة مشاركة. 

ي المالحظة  27.1
ي األمم المتحدة �ف

ع� الب�انات المال�ة،  10وترد خصائص نظام المعاشات التقاعد�ة لموظ�ف
ي آخر تار�ــــخ ا�تواري، 

ي كث�ي من المنظمات المشاركة. و�ف
، خلص 2019د�سم��  31و�تكرر هذا اإلفصاح نفسه �ف

ي األمم المتحدة إ� أن المادة  الصندوق
ك للمعاشات التقاعد�ة لموظ�ف ط  26المش�ت من لوائح الصندوق ال �ش�ت

ي المستقبل، فس�جب ع� ال��بو سداد مدفوعات تغط�ة 
سداد مدفوعات تغط�ة العجز. و�ذا تغ�ي ذلك الوضع �ف

 محتمً� ع� المنظمة
�
 مستقبل�ا

�
ي تتبعه و�دارته.  د منالب العجز. و�مثل هذا الوضع خطرا� مال�ا

 االستمرار �ف

 التق��ر الما�ي السنوي
نا سابقا إ� أن 28.1 تعل�قات مال�ة مفصلة مصاحبة لب�اناتها �حتوي ع� التق��ر الما�ي السنوي لل��بو  أ�ش

المال�ة. ومن المهم لجميع المؤسسات أن تخت�� بانتظام ك�ف�ة استخدام التعل�قات المال�ة المصاحبة، وتتل�ت 
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ف التقار�ر المال�ة وتقار�ر آراء  ف المواءمة بني وتعقيبات من مستخد�ي الب�انات. ومن الجدير دراسة إمكان�ة تحسني
ي ال��بو 

ي تق��ر األداء المنفصل وهناك تفاص�ل محدودة و . األداء �ف
تواصل ال��بو عرض أدائها مقابل األهداف �ف

 أ��� ل ونرىلمنظمة. لمواءمة اإلبالغ عن النتائج المال�ة مع النتائج الرئ�س�ة ل
ً

تقار�ر مواءمة الأن هناك مجا�
ي تق��ر سنوي واحد. تقار�ر المال�ة و 

ي تق��رنا لعام واألداء �ف
 ع�الممارسات الج�دة  توجيهات عرضنا ، 2020�ف

 . ي ز�ادة تط��ر التق��ر الما�ي
 األمانة وسنواصل تقد�م مساعدتنا إذا رغبوا �ف

دخلتالمناقشات مع األمانة،  وعقب 29.1
�
تحسينات ع� التق��ر الما�ي لتسل�ط الضوء ع� جوانب مبادرات  أ

�مكن تع��زە �شكل أ��� إلثبات إذ هذا مجال إلعداد التقار�ر و الحوكمة. المتعلقة بال��بو البيئ�ة واالجتماع�ة و 
ي جدول أع

ي كجزء من الدور الق�ادي األوسع لألمم المتحدة �ف ام المنظمة بمسؤول�اتها �شكل إ�جاي� ف  . مال المناخال�ت
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 الحوكمة والرقابة الداخل�ة
. وقد أ�شأ المدير  30.1  للنظام الما�ي

�
إن المدير العام مسؤول عن ضمان اإلدارة المال�ة الفعالة للمنظمة وفقا

ي توف�ي إطار ضمان 
ي لها أهم�ة �ف العام أنظمة للرقابة الداخل�ة والتف��ض، و�تو� الحفاظ ع� هذە األنظمة اليت

ي تط��ر بيئة الرقابة الداخل�ةتواصل ال��بو استباقو �مكن للدول األعضاء أن تعتمد عل�ه. 
و�قدم ب�ان الرقابة  ،ها �ف

ي �عتمد عليها المدير العام إلثبات فعال�ة بيئة الرقابة  الداخل�ة لمحة عامة ج�دة عن خطوط الدفاع الثالثة اليت
 . الداخل�ة

 الرقابة الداخل�ة
لم �حدد تدق�قنا أي  ،لواليتنا ع� غرار السنوات الثالث السابقة و تدير ال��بو بيئة رقابة داخل�ة سل�مة.  31.1

ي الرقابة
ة �ف ء من خالل عمل شعبة الرقابة الداخل�ة.  ،نقاط ضعف كب�ي ي

ظل الحفاظ و ولم يتم إبالغنا بأي �ش
 . مما �عكس جودة أنظمة المعلومات ،للجائحةع� ضوابط داخل�ة سل�مة سمة من سمات استجابة ال��بو 

، وال يزا 32.1 ق ال��بو إجراءات ق��ة لتوف�ي ضمانات �شأن ول�ن البيئات الرقاب�ة قد تتغ�ي ل من المهم أن ُتطبِّ
ي تثبت فعاليتها.  ي تقوم بها اإلدارة ومصادر الضمانات اليت لقد درسنا العد�د من المجاالت و  عمل�ات االستعراض اليت

حات لتعد�ل إطار الرقابة الداخل�ة من خالل التغي ي تق��رنا هذا العام، مما �عكس مق�ت
ي الرئ�س�ة �ف

ات �ف  النظام�ي
؛  تيبات داخل  استعراضنهج االمتثال كخط دفاع ثان؛ و�مكان�ة و الما�ي اف شعبة الرقابة الداخل�ةال�ت ، مع االع�ت

ي الوظ�فة. ونرى أن هناك يس الزمن�ة لوال�ة مدير شعبة الرقابة الداخل�ة المدة تحد�د بأن 
ات �ف ا إ� تغي�ي ؤدي ق��ب�

 لمواصلة تع��ز وتط��ر 
ً

تيبات لتلب�ة احت�اجات ال��بو المستقبل�ة. مجا�  هذە ال�ت

 النظام الما�ي 

الما�ي  النظام و�مثلتخضع األ�شطة المال�ة لل��بو لنظامها الما�ي الذي وافقت عل�ه الجمع�ة العامة.  33.1
ي بيئة الرقابة المال�ة الداخل�ة وقد تم وضع العد�د من الضوابط الداخل�ة لضمان استمرار االمتثال 

حجر الزاو�ة �ف
 . ذلك النظاملمتطلبات 

ج��ت أحدث مراجعة مهمة و  34.1
�
ي عام  للنظامأ

ا 2008الما�ي �ف . ومنذ ذلك الوقت، نفذت المنظمة نظام�
ي القطاعتطورت أفضل الممارسات ، و �ةموارد المؤسسالشامً� لتخط�ط 

األعمال الداخل�ة.  إجراءات، ونضجت �ف
ي الثقافة السائدةومؤخرا، شجعت الق�ادة العل�ا الجد�دة لل��بو إحداث تغي�ي 
ف ع� ال�فاءة والتحد�ث.  �ف ك�ي وال�ت

ي ذلك استخدام تحل�التو 
ات�ج�ة لتبس�ط العمل�ات بما �ف الب�انات.  �النظر إ� المستقبل، لدى المنظمة اس�ت

 شامل لنظامها الما�ي بهدف:  استعراض، إجراء 2021ونت�جة لذلك، طلبت ال��بو، خالل عام 

أن �كون لديها لوائح وقواعد مال�ة مبسطة وواضحة تعكس نموذج األعمال الحا�ي كما هو موضح  •
ات�ج�ة متوسطة األجل ي الخطة اإلس�ت

ة �ف ان�ة 2026-2022 للف�ت ف ةللف و�رنامج العمل والم�ي  �ت
 ؛2022/23

ات�ج�ات العمل الرئ�س�ة للمنظمة.  • ي لدفع اس�ت  وضع إطار تنظ��ي تمكييف

ضوابط أ���  الحصول ع� دمج تحل�الت الب�انات كجزء من المحتوى التنظ��ي المعمم من أجل •
 مع تقل�ل التعرض للمخاطر؛  الضخمةعبء ضوابط المعامالت  لتقل�صفعال�ة وكفاءة 

ي  •
ا �ف ي لم يتم تناولها حال�� الما�ي ومعالجة االختناقات ونقاط  النظامتوف�ي إطار تنظ��ي للمجاالت اليت

ي 
.  النظامالضعف والمساءلة �ف  الحا�ي

كة استشار�ة لتقد�م الدعم و  35.1 ي استعراضعينت ال��بو �ش
؛  �ف ي النظام الما�ي

العمل�ات الحال�ة الموصوفة �ف
ي  مقارنته مع أنظمةبالحا�ي  النظاموتقي�م  واستعراض

ات �ف المنظمات المماثلة األخرى؛ والتوص�ة بالتغي�ي
 وأفضل الممارسات وال�فاءة والفعال�ة.  ةالرش�د الحوكمةلصالح  والنظامالعمل�ات 

ي أب��ل و 36.1
حة ع� نظامها الما�ي إلبداء تعل�قاتنا  عرضت، 2022�ف �شكل و . ا عليه ال��بو التعد�الت المق�ت

ي تقوم عليها مبادرة  الما�ي ومواءمته مع ممارسات العمل الحال�ة.  النظام تنقيحعام، نحن ندعم المبادئ اليت
ا للضوابط المال�ة  و�تيح

�
ا أ��� تماسك ي بعض اإلغفاالت المهمة  و�عالجاله�كل المنقح إطار�

، مثل  النظام �ف الحا�ي
امات وجوانب إطار المساءل ف ا�ة و�دارة االل�ت  ة األوسع لل��بو. ال�ش
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ي وقت  37.1
، فقد قدمنا العد�د من المالحظات المهمة لألمانة االستعراضو�ينما كان هذا العمل ق�د التقدم �ف

ان�ة المقبلة.  تنق�حاتها للنظر فيها عند االنتهاء من  ف نامج والم�ي ي لجنة ال��
أن  وندركلتنظر فيها الدول األعضاء �ف

ي قدمناها. ال��بو قد عالجت �شكل موضو�ي التعل�قا الما�ي  النظامع�  الرئاس�ةموافقة الهيئات ب ورهنا ت اليت
نقدي بعد السنة األو� من العمل�ة الالحقة  استعراضإجراء  من المف�د إ� أنه قد �كون  تج��تنا  علمتنا المنقح، 

 أي إغفاالت أو توض�حات مهمة.  معالجةفرصة  إلتاحة

ي ال��بو
 بيئة الراقبة �ف

عن ك�ف�ة استمرار خط  مرارا وتكرارا قد أبلغنا و واصلت ال��بو تط��ر بيئة الرقابة الداخل�ة وتع��زها.  38.1
ي توثيق وتقي�م والتحقق من 

ي �ف
ي  اتمستوى العمل�ع� ضوابط الالدفاع الثايف ع� إجراءات أعمال  �شتغلاليت

ي عام وال��بو. 
من  381: 2020( اتع� مستوى العمل� من الضوابط 397، قامت ال��بو بتقي�م 2021�ف
ف  91) اعُت�� الضوابط ة وموثوقة دون أي تضارب بني بالمائة منها بمستوى نضج يبلغ ثالثة أو أع�، أي أنها منت�ش

ي عام  وتعلقتالضوابط الموثقة والفعل�ة. 
 ب�دارة الممتل�ات.  2021الضوابط اإلضاف�ة المسجلة �ف

ي تم �واصل مكتب المراقب الما�ي إجرا و  39.1 ء عمل�ات التحقق من الصحة واالختبارات حول التقي�مات اليت
ا  112 وتصم�مقامت ال��بو بتوثيق و إجراؤها.  ا محدد� : 2020ضوابط مستوى العمل�ة األساس�ة ( تهدد خطر�

ا ع�� جميع الضوابط ع� مستوى العمل� 130) ولديها أدلة لدعم التشغ�ل السل�م لـ 106 ا رقاب�� : 2020( ات�شاط�
ي ك�ف�ة توثيق الضوابط وك�ف تم إثبات �شغ�لها. و ). 90

ي  الضوابط وُ�سجلكجزء من عملنا هذا العام، نظرنا �ف
�ف

 الضوابط�سجل تقي�م الرقابة ن�ع و . يها واضعلو  لها وصف تفص��ي تقد�م نظام قاعدة ب�انات بمعرف ف��د و 
هذا �سهل التقي�م و ). ةأو آل� ة(�دو� وشكلها ، ا ، ومدى تكرار حدوثهباألدلة ةمثبت ت، وما إذا كانا وأول��ته ا ونضجه

 . المستقل وما يرتبط به من �سج�ل الخروج

ي وثائق الس�اسة مثل  ،الحظنا أن العد�د من الضوابط الموثقة كانت دق�قةو  40.1
بناًء ع� متطلبات محددة �ف

ف  نظامالنظام الما�ي أو   ،الضوابط الموثقة للتخف�ف من مخاطر محددة ُتنشأ لم  ،�شكل عامو . والئحتهالموظفني
 ،�شكل عامو لم تكن هذە الضوابط تركز ع� إدارة مخاطر الرقابة الهامة.  ،ضوابط ذات أول��ة ُع�� ع�و�ينما 

ف  ،ع� أنها "رئ�س�ة" من الضوابط 141تم تقي�م  ي مناقشاتنا مع اإلدارة تم االتفاق ع� أنه من المهم تحسني
و�ف

ي تقي�م ضوابط 
ا �ف ف �شكل أ��� ع�  ،أ�شطة الرقابة استعراضاألول��ة والحصول ع� نهج أ��� تناسب� ك�ي مع ال�ت

.  الضوابطأهم�ة  ي النشاط األسا�ي
 �ف

 ،ها وتقي�م �شغ�ل ها واختبار  تلك الضوابط المحددة �عد إ�شاء قاعدة الب�انات ووضع إجراءات لتوثيقو  41.1
ي تعت�� جوه��ة بالنسبة  ف الموارد ع� تلك الضوابط اليت ي مواءمة النهج وترك�ي

أصبح من المناسب اآلن النظر �ف
ا التأ�د من أن الضوابط الرئ�س�ة ع� جميع و للمنظمة.  الهامة موثقة �شكل  إجراءات األعمالمن المهم أ�ض�

ف إ� جاو مناسب والتحقق من صحتها.  ف الماضيني ي  ،نب إدارة الممتل�اتع� مدار العامني
تمت إضافة ضوابط �ف

�ة وتط��رها إ� العمل�ة. وستعزز هذە التحسينات  مجاالت تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت وأداء الموارد الب�ش
ي ال��بو 

 . كفاءة وفعال�ة عمل�ات االمتثال �ف

ي لل��بو: 1التوص�ة 
 : ينب�ن

ي توثيق  استعراضأ) 
ن ع� غراض األ  ها والتحقق من ها وتقي�م اتمستوى العمل� ع� ضوابطالنهجها �ن ك�ي ل�ت

 بالنسبة للمنظمة؛ وجوه��ةتلك الضوابط الرئ�س�ة األ��� أهم�ة 

ووضع خارطة ط��ق لضمان توثيق جميع الضوابط ع� مستوى العمل�ات تقي�م ا�تمال تحل�ل و ب) 
 العمل�ات اإلدار�ة والتنظ�م�ة الهامة. 

ي تق��رنا لعام  42.1
ي لتحد�د ك�ف�ة استفادة المنظمة  ،2018�ف الحظنا أن ال��بو قد استعانت بمستشار خار��

ي يوفرها نظام تخط�ط  من خالل أتمتة الضوابط وتحل�ل  ،�ةموارد المؤسسالمن فرص تحل�ل الب�انات اليت
نا أن هذا مجال �مكن لل��بو أن  باستمرار  الإجراءات األعم لرصد ف�ه بعض األدوات الق��ة  تضعالب�انات. واعت��

ات�ج�ة وخارطة ط��ق لتع��ز  ،استجابة لتوصيتنا السابقةو . المرتقبةوتحد�د النتائج غ�ي  وضعت ال��بو اس�ت
ي أر�ــع مجاالت رئ�س�ة إلجراءات العمل. 

 إجراءتأخر و وتبس�ط الضوابط الداخل�ة باستخدام تحل�الت الب�انات �ف
وع مرت لتوف�ي بيئة لتحل�ل الب�انات �سمح بالوصول إ� مصادر  ،بط بهو��ش التحل�الت التفص�ل�ة أثناء تنف�ذ م�ش
ة الب�انات).  ا أن تكون التحل�الت التج��ب�ة األول�ة جاهزة و ب�انات ال��بو الداخل�ة المتنوعة (بح�ي من المتوقع حال��

 . 2022خالل عام 
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ي تدق�قنا األولو  43.1
لم �كن هناك تقدم جوهري �ذكر  ،منذ أن سلطنا الضوء ع� أهم�ة تحل�الت الب�انات �ف

ي مجال �مكن أن توفر ف�ه بعض المكاسب ال��عة و�ثبات نتائج المفاه�م الزخم لدفع م��د من االمتثال الفعال 
�ف

أنه من المهم لل��بو أن تعتمد تحل�الت الب�انات لدفع ال�فاءة بناًء  ونرى. ةهادفال اتضمانالمن ح�ث التكلفة و 
ف أ�شطة االمتثال الخاصة بها.  ع� تقي�م أهم الضوابط ك�ي ف جودة األدلة و ل�ت ستعمل مثل هذە البيئة ع� تحسني

يلدعم التأ��دات ضمن ب�ان الرقابة الداخل�ة. كما  الخط الثالث مثل  اتتقي�م المخاطر لمقد�ي ضمان أنها ست��
ة  �ة و�دارةشعبة الرقابة الداخل�ة. وتدير هذە األخ�ي منفصلة من إجراءات تحل�ل مجموعتهما ال الموارد الب�ش

 ،مساعدة متعاقدين من جهات خارج�ة. ومع ذلكللحصول ع� شعبة الرقابة الداخل�ة ، ح�ث تلجأ الب�انات
كة ع�� ال��بو أوجه التآزر و�ساعد ع�  ستوفر   استخدامها ع�� المنظمة.  وقابل�ةالقدرات  تنم�ةمنصة مش�ت

ي لل��بو: 2التوص�ة 
 : ينب�ن

ات�ج�ة  أن تحرص ع� وضع خدم احت�اجات جميع � بما تحل�الت الب�انات و��ش  إلجراءنهج شامل واس�ت
ن داخل المنظمة و  ي التدر�ب والدعم. �المستخدمني

 خلق التآزر �ن

 إدارة المخاطر

ي عام  44.1
ي نهج ال��بو إلدارة المخاطر.  ،2021�ف

�عد تقي�م المخاطر وتخف�فها و نظرنا بم��د من التفص�ل �ف
نهجها خالل العام بالتشاور مع الدول األعضاء وقد طورت ال��بو  ،الرئ�س�ة ألنظمة الرقابة الداخل�ةمن المكونات 

ي 
ي مدى  ،الما�ف

 للمخاطر.  قابل�ة تحملها وتحد�دا� من خالل إعادة النظر �ف

ي المخاطرة
 الرغبة �ف

اير  45.1 ي ف��
وع ب�ان  ،2022�ف ي م�ش

ي ال��بو  قابل�ة تحمل المخاطر حول ُطلب منا النظر �ف
الب�ان  و�حدد . �ف

ي المجاالت  قدرتها ع�و�عكس مدى  ،ال��بو للمخاطر  قابل�ة تحملالمنقح �شكل أوضح 
تحمل مخاطر أ��� �ف

ي تحقيق 
ي تعت�� مهمة �ف  مقارنة قابل�ة تحمل المخاطر والقدرة ع� ذلك�وضح اإلطار و . النتائج المرتقبةاليت

 ع�� المنظمة.  النتائج المرتقبةب

ي  46.1
المخاطر يوفر منصة �مكن لل��بو أن تركز مواردها  القدرة والقابل�ة ع� تحملفإن التعب�ي عن  ،رأينا و�ف

ي ال��بو  �جعل األمور واضحة أمامو�ثبات إدارتها للمخاطر. كما أنه  ،التخف�ف تداب�ي وتقي�م فعال�ة  ،عليها 
موظ�ف

ا �مكن ع� أساسه الحكم ع� أداء اإلدارة.  ،قراراتهم لتحد�د  ا واضح� واألهم من ذلك أنه يوفر للدول األعضاء إطار�
ال س�ما تلك المتعلقة بالثقافة والرقابة  ،لمخاطر اتحمل قابل�ة ال��بو ع� فإن  ،وكما هو متوقع بالنسبة لهيئة عامة

ي تلك المجاالت �مكن اتخاذ من المهم أن  ،منخفضة. ومع ذلك ،الداخل�ة والرقابة واألداء 
نعكس أنه حيت �ف

ي مالحظاتنا حول الرقابة الداخل�ة.   ،مخاطر ال �شأن قرارات متناسبة
 كما أوضحنا �ف

ي رأيناها. قابل�ة تحملها ال��بو  إبراز �شكل عام، �عت�� و  47.1 ا اليت ها نضج� ف أفضل األمثلة وأ��� للمخاطر من بني
ي و  ي ال��ف�ة اليت

ة المتبق�ة من واليتنا، ألن ابها هذا الب�ان  أثرىسننظر �ف ي العمل�ات والموارد خالل الف�ت
ات �ف لتغي�ي

 تطبيق مبادئ هذا الب�ان سيثبت ق�مته لل��بو. 

 تخف�ف المخاطر

ي  48.1 ي تحد�د المخاطر التشغ�ل�ة �شكل منه��
تحقيق من أجل يتمثل الغرض الرئ��ي إلدارة المخاطر �ف

ي إدارة تلك المخاطر. أهداف المؤسسة و��شاء وسائل تخ
ي ال��بو، و ف�ف فعالة �ف

تناقش مجموعة إدارة المخاطر �ف
ي و�نظر  برئاسة المدير العام، المخاطر الرئ�س�ة المحددة ع� أساس ر�ــع سنوي. 

الحا�ي ل�ل  الوضعكل اجتماع �ف
ي اآلثار الناشئة عن األحداث مجموعة إدارة المخاطر  تنظر �ينما و . النتائج المرتقبة تنف�ذ ع�  أثرەخطر مع تقي�م 

�ف
ي س�اق 

ي تهدد مخاطر الالعالم�ة الجار�ة �ف  التقي�م التنظ��ي العام للمخاطر ع� أساس سنوي.  ُ�جرىال��بو، اليت

ي اجتماع د�سم�� و 49.1
 ح�ثلمخاطر ا حول مست��اتخ��طة مجموعة إدارة المخاطر  ُعرض ع� ،2021�ف

ا من المناقشات إ� و راء تخط�ط العمل السنوي. المخاطر التنظ�م�ة إلث استعراضتعرض نتائج  لم �كن واضح�
ي أي مدى قد طعنت المجموعة 
حة من قبل �ف  رؤساءا�تمال المخاطر المقدمة وفعال�ة إجراءات التخف�ف المق�ت

ة  اتالقطاع ي ف�ت
ف التقي�م السنوي. �ف ف و بني ك�ي ي ال�ت

ي لمجموعة إدارة المخاطر النظر �ف
افها، ينب�ف لتع��ز فعال�ة إ�ش

ي ضوء التنق�حات ع� قابل�ة 
المخاطر. تحمل �شكل أ��� ع� هذە المجاالت ع� مستوى القطاع، ال س�ما �ف

ي إدارة تأث�ي المخاطر واحتمال�ة وقوعها الس�ضمن ذلك و 
ف ع� فعال�ة تكال�ف إجراءات التخف�ف �ف ك�ي وتوف�ي �ت
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ي �شمل  ومن شأن. الضماناتقدر أ��� من  ي تحٍد عميق، أن �ساعد رؤساء القطاعات مثل هذە العمل�ة، اليت
�ف

 .  ع� ترسيخ ثقافة إدارة المخاطر �شكل أ���

ي لل��بو: 3التوص�ة 
 : ينب�ن

ي 
ا�تمال المخاطر ب االهتمامجدول األعمال الدائم لمجموعة إدارة المخاطر لتك��س  استعراضالنظر �ن

ة وجودة إجراءات التخف�ف  ي ف�ت
ن عمل�ة التقي�م السن��ة�ن ي لضمان بقاء المخاطر  ،بني

مقبول وأن مستوى �ن
ة فعالةالمخاطر  تكون إجراءات التخف�ف من  من ح�ث التكلفة.  الصغ�ي

 التقدم المحرزاإلبالغ عن 

 مع الممارسات الج�دة 50.1
�
 عن إدارة المخاطر إ� مجموعة إدارة المخاطر.  ،تماش�ا

�
تقدم ال��بو تق��را� سن��ا

ي هذا الصدد 
ت عنها أفادت اإلدارة بأنها استجابت �شكل ج�د للمالحظات األوسع نطاقا  ،و�ف ي ع�� وحدة اليت

كة �شأن إدارة المخاطر ع�� منظومة األمم المتحدة واالستعراض الالحق إلدارة المخ اطر الذي التفت�ش المش�ت
أجرته شعبة الرقابة الداخل�ة. كما سلط التق��ر السنوي الضوء ع� الحاجة إ� مواصلة عمل�ة دمج إدارة المخاطر 

ف الموظفمسؤول�ة كون توضمان أن  ف  المشاركني ي إدارة المخاطر المؤسس�ة ني
ي هذا  وأن ُ�ق�م واضحة �ف

أدائهم �ف
 المجال. 

" (المستوى راسخ" مستوى ق�د التنقل منتوص�ات أن ال��بو تظهر الردود المختلفة ع� ال ،�شكل عامو  51.1
مقابل معاي�ي نموذج النضج المرج�ي للجنة اإلدار�ة ف�ما �خص المخاطر ) 4"متقدم" (المستوى  مستوى) إ� 3

ي  تقديرنا �توافق هذا التقي�م مع و الرف�عة المستوى لألمم المتحدة. 
الخاص لنضج إدارة المخاطر المؤسس�ة �ف

ي أبلغتنا ال��بو أنها تخطط لالنتقال إ� مستوى "متقدم" و . ال��بو 
كما هو مسجل   ،جميع أبعاد المخاطر الستة�ف

ان�ة كمؤ�ش أداء  ف ي برنامج العمل والم�ي
ة�ف  . 2022/23 للف�ت

 شعبة الرقابة الداخل�ة
ي قمنا بها  52.1 الرقابة  شعبةسلطنا الضوء ع� أهم�ة مواءمة خطة عمل  ،خالل عمل�ات التدقيق السابقة اليت

ي �غطيها ب�ان الرقابة الداخل�ة المعمول به اآلن.  الداخل�ة ة المال�ة اليت ا ألن منصب و والتق��ر السنوي مع الف�ت نظر�
ف خالل العام المقبل.  ،مدير شعبة الرقابة الداخل�ة محدود المدة ي الموظفني

ات رئ�س�ة �ف فستشهد الشعبة تغي�ي
ي  ،بمشورة اللجنة االستشار�ة المستقلة للرقابة والدول األعضاء  ،اممن المهم أن ينظر المدير الع ،قبل ذلكو 

�ف
ف المستقب�ي أل�شطة الشعبة.  ك�ي ف ال��بو لعمل�ات المخاطر والرقابة الداخل�ةو ال�ت س�كون من  ،مع ز�ادة تحسني

ف شعبة الرقابة الداخل�ة ع� المخاطر التشغ�ل�ة والضوابط الرئ�س�ة م تط��ر ودع ،المهم ضمان استمرار ترك�ي
ي �شكل فعال. وهذا 

ا  ،الخط الثايف س�عزز الضمانات المتاحة للمدير  ،إ� جانب الرأي السنوي الذي أوصينا به سابق�
 العام. 

االمتثال والتحل�ل، ستتطور طب�عة عمل شعبة الرقابة ب إلجراءاتها المتعلقةمع ز�ادة تط��ر ال��بو و  53.1
ي وضع ج�د للتك�ف معها، وأن ميثاق الشعبةلذلك من المهم التأ�د من أن و الداخل�ة. 

�عكس ذلك. ومن  ها �ف
ف مدير جد�د للشعبة، بما �عكس  ي المهارات والقدرات المطل��ة لتعيني

ا أن ينظر المدير العام �ف المهم أ�ض�
ة للمنظمة.   احت�اجات الضمان المتغ�ي

 ب�ان الرقابة الداخل�ة
س�ة لتقد�م تق��ر شفاف عن بيئة الرقابة ستخدم ب�ان الرقابة الداخل�ة بوصفه وث�قة مساءلة رئ��ُ  54.1

ي تواجهها المنظمات.  :  والمخاطر اليت ي ال��بو، و�ي
و�توافق ب�ان ال��بو مع المكونات السبعة إلطار المساءلة �ف

اإلدارة القائمة ع� النتائج، واألداء و�دارة المخاطر، وآل�ات الرصد والمراقبة والشكاوى واالستجابة، وأ�شطة 
وقد وضعت ال��بو هذا الب�ان داخل إطار  معلومات والتواصل، والمعاي�ي األخالق�ة، و�يئة الرقابة. الرقابة، وال

عمل واضح وشامل للغا�ة، كما ذكرنا من قبل، ونعتقد أن هذا اإلطار يوفر للدول األعضاء درجة ج�دة من الثقة 
ي عمل�ات الرقابة

 مقدمة بط��قة واضحة ومنطق�ة. قاعدة األدلة للتأ��دات ال �شفاف�ةالب�ان  . و�عرض�ف

ي أدارت بها ال��بو المخاطر من خالل عمل مجموعة  2021�سلط ب�ان عام و  55.1 الضوء ع� الط��قة اليت
ان�ة وسلسلة التور�د، والمخاطر  تنف�ذ كزت ع� مخاطر ر ح�ث إدارة المخاطر،  امج، و�دارة التهد�دات السي�� ال��

ي تواجهها البيئة الس�اس�ة العامة.  �عتمد الب�ان ع� إطار الرقابة المتماسك لخطوط الدفاع الثالثة، وتحد�د و اليت
ي ذلك 

من عملنا، و�لفت االنتباە إ� مجاالت محددة تم المنبثقة  النتائجمصادر الضمان والنتائج الرئ�س�ة، بما �ف
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ا إ� التأ��دات المحددة حول تكنولوج�ا المعلوم ات واالتصاالت وأمن فيها إجراء تحسينات. و�ستند الب�ان أ�ض�
اهة عمل�ات ال��بو.  ف ا ألهميتها ل�ف  الب�انات، نظر�

ي بيئة الرقابة، مثل استخدام و  56.1
م الب�ان بالتحسينات المستقبل�ة �ف ف  مع الممارسات الج�دة، �ل�ت

�
تماش�ا

ا من عام  ي 2023التحل�الت لدعم بيئة الرقابة اعتبار� ي ضوابط المكتب ال يتم إجراؤها ، والتحسينات اليت
ي �ف خار��

ف مجموعة الضمانات إلثبات الوفاء و� . 2022خالل عام   يؤلف بني
�
 حاسما

�
تيح ب�ان الرقابة الداخل�ة نظاما

ي االعتبار المصادر المختلفة للتأ��د و . بمسؤول�ات المدير العام ف�ما يتعلق بالرقابة الداخل�ة
أثناء تدق�قنا، أخذنا �ف

ف عمل�ات  ونرىذە المعلومات. ونتائج عملنا، ونعت�� أن الب�ان متوافق مع ه أن المالحظات المقدمة لتحسني
ا من التحسين وشعبة الرقابة الداخل�ةاالمتثال والمخاطر  للدول  ةالمقدم ع� مستوى الضمانات اتستوفر م��د�

  األعضاء من خالل هذا الب�ان. 
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ي 
 الجزء الثاين

 قضا�ا إدارة المخاطر

 توقعات أ�شطة اإل�داع
ي تق��ر التدقيق  1.2

، الحظنا أن ال��بو تجاوزت �شكل منتظم إيراداتها المستهدفة 2020الذي أعددناە عام �ف
ي تخصصها للنفقات، مما أدى إ� تحقيق فوائض أع� مما كان  ان�ة اليت ف من الرسوم وأصبحت تنفق أقل من الم�ي

ي األصل. 
ا �ف ي ذلك و متوقع�

ا للمستوى المتوقع  الوقت،�ف إيرادات الرسوم من أبلغتنا ال��بو أنها تضع نموذج�
ان�ة اإلنفاق.  ف  التدقيق�ستحق إجراء حددنا نمذجة اإل�داعات كمجال  ذلك،�النظر إ� و و�ستخدم هذا لتحد�د م�ي

 . عل�ه

انيتها  2.2 ف ي برنامج عمل ال��بو وم�ي
ف �ف ةكما هو مبني ي الثنائ�ة بمبلغ 2022/23 للف�ت

درت اإليرادات �ف
ُ
 951.8، ق

ان�ة 7.8مليون فرنك س���ي، مما �عكس ز�ادة بنسبة  ف نامج وم�ي ة بالمائة مقارنة ب�� تمثل و . 2020/21 ف�ت
اءات  ي  95.5بالمائة من إجما�ي اإليرادات وتمثل  77.4إيرادات الرسوم من معاهدة التعاون �شأن ال��

المائة �ف
ي مدر�د والهاي. و�النسبة للثنائ�ة السابقة، مثلت هذە األنظمة المأخوذة 

ي المائة  95.2من نظا�ي التسج�ل �ف
�ف

 . المرتقبةمن إجما�ي اإليرادات 

ف توقعات األداء الداعمة لتقديرات اإليرادات الخاصة باتحادات معاهدة التعاون و  3.2 أعد كب�ي االقتصاديني
اءات ومدر�د والهاي، مع مراعاة  ا �شأن ال�� اتجاهات التسج�ل التار�خ�ة وتوقعات الناتج المح�ي اإلجما�ي وفق�

 . ها صندوق النقد الدو�ي ي ��ش ي االعتبار ك�ف�ة تصم�م و لتوقعات االقتصاد العال�ي اليت
كجزء من تدق�قنا، أخذنا �ف

ي الحوكمة 
ي ذلك النظر �ف

 النماذج نفسها.  والضمانات �شأنالنماذج واستخدامها، بما �ف

 نماذجال

ي  المرتقبةحجم اإل�داعات النماذج لتوف�ي معلومات عن  ُصممت 4.2
ي المستقبل والرسوم المقابلة لها �ف

�ف
ا واستخدمتها �شكل موثوق لسنوات و  أنظمة المل��ة الفك��ة العالم�ة لل��بو.  صممت ال��بو العمل�ات داخل��

حسب الموسم�ة، وهو  المتكاملةعمل�ة انحدار ذايت للمتوسطات المتحركة �عتمد النموذج ع� و عد�دة. 
ي �ستخدم ب�انات السالسل الزمن�ة للتنبؤ باالتجاهات المستقبل�ة. 

�وفر النموذج تقديرات و نموذج تحل�ل إحصايئ
ي تقع ضمن  ف أن فاصل الثقة هذا واسع، بالنظر إ�  80ثقة بنسبة  فاصلالحد األع� واألديف اليت ي حني

ي المائة. �ف
�ف

ي استخدام نتائجه.  األداء بمرور الوقت، إال 
ة �ف  أن هذا لم �خلق مشكلة كب�ي

ا.  استعراضتم ي� ف��ق اإلدارة والزمالء اآلخ��ن، ال عالعمل�ة والنتائج بانتظام  ُتعرض�ينما و  5.2 النماذج رسم��
تطورت جوانب معينة من النموذج بمرور الوقت، ع� الرغم من أن نهج النمذجة األساس�ة ظل كما هو إ� حد و 

 . ي هذا النموذج  �ة المحققة منالرئ�س وتتمثل المنفعةكب�ي
التوقعات الفصل�ة ألنظمة معاهدة التعاون  تحد�د  �ف
ا.  ي يتم توز�عها داخل�� اءات ومدر�د والهاي، واليت ي توفر األساس لتخط�ط إيرادات و �شأن ال�� ُتن�ش التوقعات اليت

ان�ة للثنائ�ة.  ف نامج والم�ي . وضع التوقعاتعمل�ة  ُتوثقلنموذج، ال لوصف  إتاحةورغم المنظمة كجزء من وثائق ال��
ي  تود قد و 

ورةال��بو النظر �ف ي حالة  مدى �ف
توثيق العمل�ة لضمان توثيق المعرفة المؤسس�ة �شكل مناسب �ف

 . ف ي الموظفني
ات �ف  حدوث أي تغي�ي

ألغراض  سا�ي األ و�طارە  التابع لنا من ف��ق النمذجة  مشورةستند إ� � ءاستقصا �تكون منهجنا من و  6.2
ي النماذج: االستعراض

وتك��ن ال�فاءات  ؛المفهوم والتصم�مو  ات؛الحوكمة والضمان. وشمل ذلك النظر �ف
اضاتو  وتنميتها؛ ا أن و . واالنتفاع بالمخرجات ؛الب�انات واالف�ت

�
�ؤكد تحل�لنا للنتائج واعتباراتنا األوسع نطاق

ي توف�ي أساس معقول 
نةالنموذج �حقق الغرض منه المتمثل �ف ف وع� الرغم من إمكان�ة إجراء  . للتخط�ط والم�ي

م��د من التحسينات ع� مجاالت مثل الحوكمة النموذج�ة، فمن غ�ي المرجح أن �كون لها أي فوائد حق�ق�ة من 
 ح�ث التكلفة. و�مرور الوقت، أثبت النموذج موثوقيته. 

ا، كجزء من إدارتها ل 7.2 ف أن النموذج الحا�ي �خدم المنظمة ج�د� ي حني
لمخاطر، س�كون من المهم أن تظل �ف

ي قد تؤثر ع� حساس�ات النموذج.  ي بيئة المل��ة الفك��ة واليت
ة معلقة �ف ات كب�ي  اإلدارة مت�قظة ألي تغي�ي

 النموذجاالنتفاع بمخرجات 
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ان�ة كً� من  8.2 ف امج والم�ي ان�ة  توقع�ستخدم شعبة أداء ال�� ف ي إعداد الم�ي
اإليرادات وعدد اإل�داعات �ف

حة للدول األعضاء.  نامج�ة المق�ت ان�ة ستخدم ��النسبة للدخل، و ال�� ف امج والم�ي السينار�و األ��� شعبة أداء ال��
اءات ومدر�د والهاي وطبق عامل  تاحتمال�ة أو الحالة األساس�ة ل�ل من تقديرات معاهدة التعاون �شأن ال��

نامج�ةبنس ال�قظة ان�ة ال�� ف ي الم�ي
ي المائة �ف

ي االقتصاد 23-2022 للثنائ�ة بة خمسة �ف
ف �ف ، �سبب استمرار عدم ال�قني

. وف�ما يتعلق بالثنائ�ة السابقة، طبقت ال��بو تعد�ً� أقل قل�ً� بنسبة ثالثة اإليرادات اتتقل�ل توقعبغ�ة العال�ي 
 يوفر هامش أمان من سينار�و الحالة األساس�ة المتوقع. ال يوجد أساس موضو�ي لهذا التقدير، ل�نه و بالمائة. 

ان�ة اإلنفاق، و  9.2 ف ان�ة�ستخدم �النسبة لم�ي ف امج والم�ي ة  شعبة أداء ال�� النتائج لإلبالغ عن التكال�ف المتغ�ي
جمة. الطلبالمتعلقة بعمل�ات فحص  العد�د من تكال�ف ال��بو بحكم طب�عتها وتتأثر  وُتحدد ، مثل خدمات ال�ت

ات الناشئة عن تنف�ذ المبادرات بعوامل  ي تفرضها لجنة الخدمة المدن�ة الدول�ة والتغي�ي التضخم مثل تلك اليت
ان�ة اإلجمال�ة.  ف ات �شاط اإل�داع ال تؤثر إال ع� مجموعة فرع�ة من الم�ي  الجد�دة، و�التا�ي فإن تغي�ي

ي تخط�طها ال االستعراض�شكل عام، �سلط نتائج و  10.2
، مما �قلل المخاطر الضوء ع� حكمة ال��بو �ف ما�ي

ي الشكل 
، كما هو موضح �ف ي تق��رنا، تتجاوز ال��بو باستمرار توقعاتها للفائض،  3ع� الدول األعضاء. و�التا�ي

�ف
ي االحت�اط�ات 

نهج  تتوفر ع�من المهم للدول األعضاء أن و . المحتفظ بها وقد أدى ذلك إ� استمرار ال��ادة �ف
ي الستخدام األموال ا ات��� ي عن المشار�ــــع الخاصة وهناك حاجة و لناشئة عن الفوائض. اس�ت

قد أبلغنا العام الما�ف
، ول�ل منها عالقة باستخدام االحت�اط�ات الفائضة خصوماتمستمرة لتم��ل  ف  . استحقاقات الموظفني

�ة: متابعة التوص�ات السابقة إدارة  الموارد الب�ش

 معلومات أساس�ة

ي عام  أبلغنا  11.2
ف �شكل خاص ع� تلك  ،عن استخدام تقار�ر ال��بو القائمة ع� النتائج 2018�ف ك�ي مع ال�ت

ي تعكس  ي تدخل ضمن �شطة األ النتائج اليت ي ال��بو. اليت
�ة �ف ي ك�ف�ة ق�ام و وظ�فة إدارة الموارد الب�ش

قد نظرنا �ف
�ة باإلبالغ عن معلومات أدائها  ات�ج�ة الموارد ل وتنف�ذها إدارة الموارد الب�ش ي اس�ت

لموضوعات ذات األول��ة �ف
�ة لل��بو ( أر�ــع توص�ات حول ك�ف�ة إبالغ الدول األعضاء بالمعلومات  وضع أدى عملنا إ�و ). 2021-2017الب�ش

ان�ة  ف نامج والم�ي ي امن خالل عمل�ات ال��
ات�ج�ة الموارد �ف ي اس�ت

ي توص�ات أخرى ناشئة عن نظرنا �ف
ل��بو وثمايف

�ة الح  ال�ة. الب�ش

ا و  12.2 ي تمثلها ألهم�ة لنظر� �ة لفعال�ة ال��بو وخطط المدير العام لجعل المنظمة أ��� مرونةاليت  ،الموارد الب�ش
ي ال��بو استجابتها  ،أج��نا متابعة مركزة لتوص�اتنا المفتوحة

�ة �ف ي ك�ف�ة تط��ر إدارة الموارد الب�ش
من بالنظر �ف

�ة خالل ات�ج�ة الموارد الب�ش ةلل الجد�دة اس�ت  . 2026-2022 ف�ت

ات داخل  �ةالتغي�ي  إدارة الموارد الب�ش

ي عام  13.2
�ة �ف ات�ج�ة جد�دة للموارد الب�ش هو  ا ؛ والغرض الرئ��ي منه2021تمت الموافقة ع� اس�ت

ات�ج�ة و االستجابة لألول��ات الجد�دة لل��بو و�سه�ل تحقيق النتائج المرتقبة الجد�دة.  ستحدث أهداف اس�ت
ي الثقافةال��بو الجد�دة تحوال 
�ة السائدة �شأن �ف و�شمل سبعة  ،ط��قة تعامل ال��بو مع إدارة الموارد الب�ش

 أهداف: 

ي تط��ر ثقافة مؤسس�ة نابضة بالح�اة �شجع الحوار المفت�ح والتعاون ا: 1الهدف  •
لمساهمة �ف

؛    وتبادل المعارف والعمل الجما�ي

ف النباهة التنظ�م�ة وتول�د المرونة ال�اف�ة وز�ادة القدرة ع� التنقل لتلب�ة  : 2والهدف  • تحسني
ي وحدات العمل مع تع��ز التن�ع والشمول أ�ضا؛  

ة �ف  احت�اجات التوظ�ف المتغ�ي

ف األداء التنظ��ي  : 3والهدف  • ضمان أن تكون إلدارة أداء األشخاص ق�مة مضافة من خالل تحسني
؛  وتط��ر مهارات الموظ ف  فني

ي كجزء ال يتجزأ من تنم�ة  : 4والهدف  •
ات�ج�ة للتعلم والتط��ر الوظ��ف ي رؤ�ة أ��� اس�ت  المواهب؛تبيف

ي تنم�ة الق�ادة واإلدارة؛  : االستثمار 5والهدف  •
 �ف

ف ورفاههم؛   : 6والهدف   •  تع��ز انخراط الموظفني
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�ة يناسب احت�اجات إعداد نموذج خدمات "المحطة الواحدة" إلدارة الموارد الب�ش : 7والهدف  •
 وحدات األعمال. 

اير و  14.2 ي ف��
ات�ج�ة الجد�دة، تمت إعادة ه�كلة اإلدارة �ف �ة لالس�ت لتع��ز فعال�ة تنف�ذ إدارة الموارد الب�ش

:  خدمة تركز ع� إ�بتقس�مها  2022 ف ف رئ�سيني  مجالني

�ة:  خدمة • وحدة المزا�ا واالستحقاقات، ووحدة المعاشات التقاعد�ة  تضمعمل�ات الموارد الب�ش
�ة الجد�دة؛  ي ذلك إدارة الغ�اب ووحدة تكنولوج�ا و��انات الموارد الب�ش

ف بما �ف  والتأمني

�ة ووحدة تضم خدمة إدارة المواهب: و  • كاء مواهب الموارد الب�ش ف الموظف تجاربوحدة �ش  . ني

ف وخطط  خدمة وتقدم 15.2 �ة الخدمات المتعلقة ب�دارة استحقاقات الموظفني عمل�ات الموارد الب�ش
. و�ي  ف �ة  �ساعد  المعاشات التقاعد�ة والتأمني ي تحقيق نتائج فعالةإدارة الموارد الب�ش

كز برنامج ال��بو.  من �ف  وس�ت
التكنولوج�ا والتحل�الت لتع��ز استخدام  أساسا األول��ة ح�ث سُتع� �شكل أ��� ع� التكنولوج�ا والب�انات 

 األداء.  و�عداد تقار�ر  اتالس�اس و�ثراءاالمتثال  لق�اس

و�اتباع طرق عاملة ماهرة ومستعدة للمستقبل.  ىهو إعداد قو فالغرض من خدمة إدارة المواهب أما  16.2
ها وتط��رها واالحتفاظ بها فعالة ل ي ال��بو و��ش

ي  خدمةتساهم س ،توظ�ف قوى عاملة �ف
 جعلإدارة المواهب �ف

ا. و ال ىقو هذە ال ة وط��لة األجلهذا �ــعاملة أ��� مرونة وابتكار� بهدف  ،سيتواءم األداء مع أهداف ال��بو قص�ي
 . ف ي ع� مشاركة الموظفني ستدير أ�اد�م�ة ال��بو تنف�ذ أ�شطة التعلم و تحقيق نتائج ملموسة تؤثر �شكل إ�جاي�

ي بيئة المل��ة الفك��ة األوسع.  ةكمقدم  ها ماد ع� مهاراتباالعت ،بما يتما�ش مع إطار التعلم
 وسُتنقلتدر�ب �ف

ف الموظف تجاربمسؤول�ة التن�ع والشمول والثقافة والمشاركة والتنقل وا�تساب المواهب إ� وحدة  كز  ني ي س�ت اليت
اءع� تقد�م  �ة المتخصصة  مهرة خ�� ي جميع مجاالت الموارد الب�ش

ف الموظف تجارب لجعل�ف  . إ�جاب�ة ني

ي ال��بو من  17.2
�ة �ف ات انتقال إدارة الموارد الب�ش ي أن تدعم هذە التغي�ي

�ة مجرد أداء و�نب�ف وظ�فة الموارد الب�ش
ا ع� األشخاص. لقد  المال�ة التقل�د�ة القائمة ع� المعامالت ف� ات�ج�ة وترك�ي ا واس�ت

�
ف أ��� تماسك إ� عامل تمكني

ي  ي س�اق التوص�ات اليت
ي االعتبار عند  ،قدمناها درسنا التطورات �ف

�ة �ف ي أخذتها إدارة الموارد الب�ش النهج  إعداد واليت
ي  ،من وجهة نظرنا و الجد�د. 

ي قامت عليها النتائج الرئ�س�ة �ف ات العد�د من المبادئ األساس�ة اليت تتناول التغي�ي
تيبات الجد�دة و . 2018عملنا لعام  ي عززت بها هذە ال�ت ي ال��ف�ة اليت

ف سننظر �ف ي التق��ر  تحسني
�ة �ف الموارد الب�ش

ي لواليتنا بمجرد دمج اله�ا�ل الجد�دة. 
 النهايئ

ي عام و  18.2
�ة عن 8(التوص�ة  2018أبلغنا �ف ي أبلغت بها إدارة الموارد الب�ش ي الط��قة اليت

) عن نقاط الضعف �ف
ات�ج�ة المعمول بها آنذاك.  ي تم  ووجدنا أدائها مقابل االس�ت تكن اإلبالغ عنها لم و  اعتمادها أن مقاي�س األداء اليت

ي ذلك الوقت، كما أنها لم تتبع با لها أي صلة
ي األداء  وتق�سألهداف الرئ�س�ة �ف نامج و. التدر��� ي وقت إعداد ال��

�ف
ف ( ان�ة الحاليني ف ي كانت 2023-2022والم�ي �ة اليت ات األداء الرئ�س�ة للموارد الب�ش )، احتفظت ال��بو فقط بمؤ�ش
ي كل أنحاءالمتواجدة متعددة الوظائف أو 

؛ 1.5المنظمة بموجب النت�جة المرتقبة  �ف ف ن�ع ، أي مشاركة الموظفني
ي الرتب من ف 

: النسبة المئ��ة 2إ� مد  4الجنس: النسبة المئ��ة للنساء �ف ي
حسب  لإلقل�م؛ والتن�ع الجغرا�ف

ات األ و االتفاق�ات.  �ة األخرى من خالل مؤ�ش هذا و داء الداخل�ة. كان من المقرر ق�اس أهداف إدارة الموارد الب�ش
ي 

ات�ج�ة لتداب�ي الجزء من التخف�ض العام �ف ف ع� اإلبالغ عن التداب�ي األ��� اس�ت ك�ي تبس�ط التقار�ر واألداء، مع ال�ت
ي 

، واستخدام ب�انات األداء األخرى كمقاي�س داخل�ة النتائج المرتقبةذات األهم�ة للدول األعضاء المساهمة �ف
 لألداء والمساءلة. 

�ة الجد�دة سيتم ت 19.2 ات�ج�ة الموارد الب�ش .  رصد  باللجوء إ�تبع األهداف السبعة الس�ت األداء الداخ�ي
ي تع��ز ذلك خالل  1�تمثل الهدف و 

ي تط��ر ثقافة ال��بو، ومن المقرر أن تبدأ األ�شطة �ف
�ة �ف إلدارة الموارد الب�ش

ة، كمتابعة "2022عام  ف ي المنظمة " حول الثقافةللدراسة االستقصائ�ة المتم�ي
ع�  6�ركز الهدف و . السائدة �ف

ف  ان�ة انخراط الموظفني ف نامج والم�ي ي ال��
�تعلق و . 23-2022 للثنائ�ة و�رتبط بمؤ�ش األداء التنظ��ي المحدد �ف

�ة، والذي أدى إ� إعادة ه�كلة  ب�حداث تحوالت ع� مستوى 7الهدف  ي أوائل عام  اإلدارةالموارد الب�ش
 . 2022�ف

ات�ج�ة إدارة المواهب المتكاملة الجد�دة، المدعومة  5و 4و 3و 2ترتبط األهداف و  20.2 جم�عها باس�ت
ات األداء الداخل�ة لق�اس النضج.  مسارات عمل  وهناكبتخط�ط القوى العاملة، و�عداد التقار�ر مقابل مؤ�ش

ي مبادرات 
 ر�ط كل من هذە سيتمو األداء و�دارة المواهب.  إ� جانب التعلم والتط��ر لبناء ع� اإلحراز تقدم �ف

 التداب�ي الداخل�ة لرصد وتقي�م التقدم المحرز. ب األهداف
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ات و  21.2 ي التغي�ي
ي طرأت ع�نخطط للنظر �ف ها ع�  اليت ة من واليتنا لتقي�م تأث�ي ي السنة األخ�ي

نهج ال��بو �ف
 ). 6: التوص�ة 2018قد أغلقنا توصيتنا السابقة ذات الصلة (و تقار�ر األداء. 

 التن�ع والشمول�ة

ف والتن�ع وركز ع� نطاق أوسع ع�  22.2 ف الجنسني قام المدير العام بتكي�ف س�اسات ال��بو �شأن المساواة بني
ف والمل��ة الفك��ة.  ف الجنسني داخل ال��بو اآلن ع� عاتق المحرز تقع مسؤول�ة تط��ر ورصد التقدم و المساواة بني

�ة.  تجاربوحدة  ي برامج مواهب الموارد الب�ش
ف لضمان إدراج التن�ع والشمول �ف �� جانب االحتفاظ و الموظفني

ي النت�جة 
ف االنتباە ع� اإلبالغ عن 1.5 المرتقبةبأهداف التن�ع �ف ك�ي ي قدمناها ل�ت ات التوص�ات اليت ، تتناول التغي�ي

ي لله�ا�ل الجد11: التوص�ة 2018هذە التداب�ي المهمة (
ن ال��بو من دعم ). و�نب�ف

�
�دة والمبادرات األخرى أن تمك

 . تلك القوى العاملةباالستفادة من تن�ع ومهارات وذلك إمكاناتها وتحق�قها،  لتنم�ةالعاملة �شكل أفضل  قواها 

 إدارة المواهب والغ�اب

ي كانت إحدى السمات الرئ�س�ة  23.2
ي نهج ال��بو إلدارة المواهب. ثم 2018استعراضنا لعام �ف

الحظنا  النظر �ف
ي ذلك الوقت لم 

إ� نهج  وافتقرتللعمل  الخاصة لس�ي ع� االحت�اجات  ركز التعلم والتط��ر تأن العمل�ات �ف
 . ي ات��� ا أ��� ع� قضا�ا  تضمنمن وجهة نظرنا، و اس�ت ف� �ة ترك�ي القرارات المتخذة إلعادة ه�كلة إدارة الموارد الب�ش

ات�ج�ة التعلم و إدارة المواهب.  ات�ج�ة إدارة المواهب األوسع لتع��ز الروابط ستندرج اس�ت ي إطار اس�ت
والتط��ر �ف

 مع األداء والتنقل. 

ي  و�بدي 24.2
ا بهذە المجاالت كعن� أسا�ي �ف ا متجدد� ام� ف ب�ان التعلم والتط��ر الصادر عن ال��بو ال�ت

ي ح�اتهم المهن�
ف للتقدم والنمو �ف ف ع� دعم الموظفني ك�ي ات�ج�ة أعمال ال��بو، مع ال�ت وضع ة. و�دعم ذلك اس�ت

ف  تقدير غرضها تج��ب آل�ات تقي�م جد�دة لمبادرات جد�دة  ك�ي ە ع� األفراد من خالل ال�ت فعال�ة التدر�ب وتأث�ي
ف ع� و درجة.  360 التعقيبات بنطاق ع� نظام ك�ي ف ع� تنم�ة المواهب من خالل ال�ت ك�ي �شكل عام، ينصب ال�ت

ي للموظف، و مهارات الق�ادة واإلدارة. 
من أجل �اإلضافة إ� ذلك، �عكس إطار التعلم تكامً� مع المسار الوظ��ف

ي المرحلة 
ي  من تقدمهم الموات�ةضمان تقد�م التدر�ب المناسب �ف

تخطط ال��بو الستخدام مناقشات و . الوظ��ف
ي للقوى العاملة لن�ش هذا النموذج ع�� المنظمة.  ات��� ف الجد�د  نحن مقتنعون بأن هذا و التخط�ط االس�ت ك�ي ال�ت

تيبات السابقة، إذا تم سنها �شكل كاف، ستدعم  ي ال�ت
ي حددناها �ف والتداب�ي المتخذة لمعالجة نقاط الضعف اليت

 عاملة أ��� مرونة لتلب�ة االحت�اجات المستقبل�ة لل��بو.  قوىتط��ر 

ف إدارة حاالت غ�اب الموظ15: التوص�ة 2018قدمنا توص�ة (و  25.2 . ) �شأن الحاجة إ� تحسني ف  وتماش�ا فني
عتذات الصلة،  شعبة الرقابة الداخل�ةمع توص�ة  ي استخدام ال��بو  �ش

تقار�ر جد�دة لتحد�د وتتبع الحاالت  �ف
، مثل عدم  ي

ي تتطلب االهتمام، وتحد�د عتبات معينة للعمل اإلضا�ف ي السنة 20 تجاوز اليت
ا �ف ي المائة  60 أي ،يوم�

�ف
ي  15من االستحقاق السنوي للفرد أو 

ا �ف ا.  يوم� ف يوم� ة الثالثني ي تم تحد�دها من خالل  وُ�ستعرضف�ت الحاالت اليت
�ك العمل المسؤول عن القطاع لضمان �اآلل�ات مع الوحدة الطب�ة و  تلك اك �ش . المناسبة الحلول إ�جاد ��ش

تيبات، قد  ي معاي�ي الرصد الجد�دة  تود و�مجرد إدراج هذە ال�ت
ي ق�اس  تلكال��بو إعادة النظر �ف

وتع��زها والنظر �ف
 مست��ات الغ�اب �سبب المرض مع ال��انات المناسبة األخرى. 

�ة مناهج استباق�ة جد�دة إلدارة حاالت الغ�اب،  26.2 ف بغرض كما أ�شأت إدارة الموارد الب�ش دعم الموظفني
ي عودتهم إ� العمل

ي أفضل حال �ف
ي �ف ي حالة إدارة الغ�اب والتعد�الت اليت

قد �لزم إجراؤها ، ودعم المدي��ن �ف
ف لتسه�ل عودة الموظف ف العائدين من إجازة مرض�ة ط��لة  ُتعد . كما ني ي متابعة الموظفني

ال��بو أ��� منهج�ة �ف
ف  . ونعت�� أن وأعمال المنظمةاألجل (أ��� من ستة أسابيع متتال�ة) لضمان اتخاذ التداب�ي المناسبة لدعم الموظفني

 . تلكحاالت الغ�اب لتها ال��بو قد حسنت وعززت �شكل مناسب إدار 

ف موظفال انخراط  ني

ف �شكل  من مست��اتال��بو ت��د ) �ي أن 16: التوص�ة 2018كانت توصيتنا السابقة ( 27.2 انخراط الموظفني
ف لتقي�م احت�اجات وشواغل القوى العاملة ولتقي�م  إجراء دراسات استقصائ�ة ع�من خالل  منتظم الموظفني

ا أن هذا من شأنه أن  �ة. وأبرزنا أ�ض� ات�ج�ات  يولد فعال�ة تأث�ي س�اسات الموارد الب�ش تداب�ي مف�دة لتقي�م أداء اس�ت
�ة لل��بو.  ات العمل و الموارد الب�ش ي الثقافة التنظ�م�ة لل��بو وتأث�ي

ات �ف ي ظل ساعدت التغي�ي
ع�  الجائحة�ف

ي هذا المجال. 
ات�ج�ة المتوسطة األجل الضوء ع� أهم�ة و �سه�ل اتباع نهج جد�د �ف �سلط خطة ال��بو االس�ت

ي صم�م إدارة 
ا إل�شاء منصة "صوت األشخاصوضع الفرد �ف ا ثالث�

�
كت ال��بو طرف ام، أ�ش ف . وكجزء من هذا االل�ت

.  إلجراءالموظف"  ف ي غرض من األداة الو�تمثل حوار منتظم مع الموظفني
تزو�د ال��بو بالمعلومات والتعل�قات  �ف
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دارة الموارد إل �سمح س، مما �شأن ذلك آن�ةالبناءة حول بيئة العمل وممارسات مكان العمل وستقدم تقار�ر 
�ة ومديري القطاعات ع� جميع المست��ات بتبادل النتائج ��عة وكفاءة.  أعلن المدير العام العمل�ة و الب�ش

ي مارس الجد�دة 
 . 2022�ف

ي بها  الدراسة االستقصائ�ةمن السابق ألوانه تقي�م تأث�ي  و�ن كان 28.2 ي ست�� ات�ج�ة الموارد  وال��ف�ة اليت اس�ت
، إال أنه ف �ة و�دارة الموظفني ە ت ا الب�ش ي النهج، والذي نعت��

ا �ف ا مهم� � ي حددناها. بأنه مثل تغي�ي �عالج القضا�ا اليت
ف إ� توف�ي ب�انات  انخراطسيؤدي تع��ز و  ي تواترها  أغيف الموظفني اإلدارة  قدرةإلثراء عمل�ة صنع القرار، وس�عيف

ي �شكل أفضل ع� رصد  ات اليت ي آثار التغي�ي
ي حالةالتج��ة أنه  واثبتتال��بو.  تتم �ف

ي معالجة القضا�ا ال �ف
فشل �ف

ي العمل�ة ولن �شالمثارة من خالل العمل�ة
تتديف اركوا بنشاط مرة أخرى، وسوف ، فسوف �فقد الموظفون الثقة �ف

. و . فيها  المشاركة مست��ات ف امها تجاە الموظفني ف ي لل��بو أن ترصد هذا الخطر عن كثب للحفاظ ع� ال�ت
 �نب�ف

 ب أحطنا علما �شكل عام، و  29.2
�
ي أ ة اليت ي التحسينات ال�ب�ي

�ة داخل ال��بو. و�ف دخلت ع� عمل�ات الموارد الب�ش
ف أن العد�د من هذە العنا�  لم يتم ترس�خها وتنف�ذها بال�امل بعد، فقد تم إرساء أسس جوه��ة لدعم حني

  طموحات المدير العام لل��بو. 
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 الجزء الثالث

 مسائل أخرى للهيئات الرئاس�ة
ف ع� المدير العام إبالغنا بأي مدفوعات ع� سب�ل الهبة  1.3 ، يتعني ي بموجب اختصاصات المدقق الخار��

ي عام  أو حاالت احت�ال مثبتة ارتكبت أو 
دت �ف . ولم يتم إبالغنا بأي حاالت تتعلق بمدفوعات ع� 2021ُحدِّ

، ولم يبلغنا المدير العام بأي حاالت احت�ال أو  ي
سب�ل الهبة. ولم نجد أي حاالت احت�ال خالل عملنا التدق��ت

 .  شطب تتعلق بنشاط احت�ا�ي

 التوص�ات السابقة
ي تنف�ذ التوص�ات السابقة. و�قدم الملحق األول  2.3

ي هذا القسم التقدم الذي أحرزته المنظمة �ف
نلخص �ف

ي تنف�ذ كل توص�ة من توص�ات العام السابق بناًء ع� الب�انات المتاحة 
 أ��� تفص�ً� للتقدم المحرز �ف

�
استعراضا

ي قاعدة ب�انات الفرق المرك��ة 
تقع ع� عاتق اإلدارة مسؤول�ة و . 2021 أب��للل��بو حيت ) TeamCentral(�ف

ي التنف�ذ والتتبع واإلبالغ عن التقدم المحرز مقابل توص�اتنا. 
ي تقار�رنا تقي�منا لفعال�ة هذە  ونعرضالنظر �ف

�ف
تيبات وحالة تنف�ذها.   ال�ت

ف  3.3 ي ظلت مفتوحة من  23ومن بني ي المائة 61( توص�ة 14أغلقنا  قبله،وما  2020توص�ة اليت
ا �سبب إم )�ف

ي المائة) 39( اتتوص� �سع. وال تزال تنف�ذها أو تجاوزتها األحداث
 توص�اتالق�د التنف�ذ، وتتعلق معظمها ب �ف

 . ي
ي قدمناها العام الما�ف ر فيها بعُد و اليت ي  لم ُينظ�

 9توص�ة سلفنا �شأن ه�كل رسوم اتحاد مدر�د (التوص�ة رقم �ف
ي خارطة ط��ق لتنظر فيها الهيئات الرئاس�ة مستقبً�. 2017لعام 

 �ف
ً
  ): و�ن كانت مدرجة
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 شكر وتقدير
ي �سه�ل مهمتنا  4.3

نود أن نتقدم بأس� آ�ات الشكر إ� الس�د المدير العام وموظف�ه ع� تعاونهم �ف
 التدق�ق�ة. 

 

ن غار�ث   د�ف�ي

ي  –المراقب والمدقق العام، الممل�ة المتحدة   بصفته المدقق الخار�ب

 2022 مايو  19
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 الملحق األول

 متابعة تنف�ذ توص�ات العام السابق
 )2021مايو  -) لل��بو TEAMCENTRAL(المصدر: تق��ر قاعدة ب�انات الفرق المرك��ة (

 
المرجع 
 السابق

اإلدارة ع� الحالة: مايو  تعل�قات ملخص التوص�ة
2022 

ي   الحالة رأي المدقق الخار��

2017 
)WO/P

BC/28/
4 (

التوص�ة 
9 

أن �ستعرض اإلدارة ه�كل 
الرسوم الحا�ي بهدف جعل 

 بذاته، بعد 
�
اتحاد مدر�د قائما

ە ع� انضمام أعضاء  تقي�م تأث�ي
 جدد وع� استخدام نظام

 مدر�د. 

قبلت إدارة ال��بو التوص�ة وذكرت 
ه�كل رسوم نظام  استعراضأن 

ي منتصف 
مدر�د موض�ع للعمل �ف

ا  الط��ق  لخارطةالمدة وفق�
ي لالمعدلة  لف��ق العامل المعيف

، مدر�د  لنظامبالتط��ر القانون 
لف��ق اط��ق  خارطةجزء من و�ي 

 مدر�د.  العامل لنظام

ا للطب�عة الحساسة لهذە و  نظر�
تحد�د بعد التوص�ة، لم يتم 

ي 
الوقت المناسب للنظر �ف

ات  ي طرأت ع�التغي�ي جدول  اليت
 الرسوم. 

 بتعل�قات 
�
أحطنا علما

د  اإلدارة، و�أنه لم ُ�حدَّ
موعد للتنف�ذ. 

اجع الحالة خالل  وس�ف
التدقيق الخاص 

 بالعام المقبل. 

ي 
 �ف

�
نا أ�ضا وقد أ�ش
م إ� تق��ر هذا العا

ا��ي  حاالت العجز ال�ت
ي اتحادي لشبونة 

�ف
 والهاي. 

د  –ق�د التنف�ذ  لم ُ�حدَّ
 موعد متوقع للتنف�ذ. 
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المرجع 
 السابق

اإلدارة ع� الحالة: مايو  تعل�قات ملخص التوص�ة
2022 

ي   الحالة رأي المدقق الخار��

• 2018 
)WO/P

BC/30/
4 (

التوص�ة 
6 

ات األداء  ضمان أن مؤ�ش
الرئ�س�ة ل�ل برنامج تحتوي 
ع� تداب�ي متوازنة ع� نحو 

مناسب لمواءمة األ�شطة مع 
ات�ج�ة.   األهداف االس�ت

ان�ة وُ  ف ضع برنامج العمل والم�ي
ووافقت  2022/23 للثنائ�ة

تمت عليهما الدول األعضاء. لذلك 
هذە التوص�ة عند إعداد  مراعاة

ان�ة.  ف  برنامج العمل والم�ي

الخطة بعد اعتماد 
ات�ج�ة  االس�ت

المتوسطة األجل 
ات  الجد�دة والتغي�ي

ي برنامج 
الالحقة �ف

انيتها،  ف عمل ال��بو وم�ي
ص�ة أغلقنا هذە التو 

ي 
وسنع�د النظر �ف

اإلدارة القائمة ع� 
ي السنة 

النتائج �ف
ة من واليتنا  األخ�ي

 عندما ستكون
ات درجت  التغي�ي

�
قد أ

 . بالفعل

غلقت. 
�
 أ

2018 
)WO/P

BC/30/
4 (

التوص�ة 
8 

 تاستخدم مع�ار "تحقق
بال�امل" لإلبالغ عن األداء إ� 
ي المستقبل، 

الدول األعضاء �ف
ي  100عندما �كون األداء 

�ف
المائة من الق�م المستهدفة، 

 ع� األقل. 

ي 
تق��ر ا�تملت إجراءات التنف�ذ �ف

 100بنسبة  2021لعام  أداء ال��بو 
ي المائة. وتظل 

تعل�مات إعداد �ف
ح�ث واضحة تق��ر أداء ال��بو 

المكتملة  التوص�اتأن ع�  تنص
ي  100 بنسبة ي المائة �ي اليت

�ف
ف  قد تحققت اعتبارها فقط  يتعني

 بال�امل. 

 ستجابةال اأن ب الحظنا 
تعالج ألمانة ل المحدثة

 . القض�ة المثارة

غلقت
�
فذت وأ

ُ
 . ن

• 2018 
)WO/P

BC/30/
4 (

تقي�م إ� أي مدى تق�س 
ات األداء الحال�ة التقدم  مؤ�ش
ي معالجة األول��ات 

المحرز �ف
ات�ج�ة  ي اس�ت

األر�ــع المحددة �ف

استندت هذە التوص�ة إ� 
ات�ج�ة  �ةاس�ت ة الموارد الب�ش  للف�ت

بهدف تط��ر " 2017-21
ات جد�دة أو بد�لة، ح�ث  مؤ�ش

بم��د من  استعرضنا 
التفص�ل ردود األمانة 
ع� توص�ات الموارد 

ي 
�ة السابقة �ف الب�ش

 اث. تجاوزتها األحد

 . منفذة بال�امل
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المرجع 
 السابق

اإلدارة ع� الحالة: مايو  تعل�قات ملخص التوص�ة
2022 

ي   الحالة رأي المدقق الخار��

التوص�ة 
9 

�ة   21-2017الموارد الب�ش
ق�اسا سل�ما، بهدف تط��ر 

ات جد�دة أو بد�لة، ح�ث  مؤ�ش
ف  ة أو ترك�ي توجد إما ثغرات كب�ي

 مفرط. 

ف  ة أو ترك�ي توجد إما ثغرات كب�ي
لم تعد هذە و ". مفرط

ات�ج�ة ة االس�ت  2021-2017 للف�ت
صالحة ح�ث تم استبدالها 
�ة  ات�ج�ة الموارد الب�ش باس�ت

الجد�دة، المتوافقة مع الخطة 
ات�ج�ة الجد�دة متوسطة  اإلس�ت

ي األجل عليها الدول  صادقت، واليت
ي أ�ت��ر 

 . 2021األعضاء �ف

ي من تق��ر 
الجزء الثايف

فذتهذا العام. 
ُ
 ون

ترتيبات جد�دة 
بخصوص األداء 

وستخضع العتباراتنا 
ي عام 

المستقبل�ة �ف
2023 . 

2018 
)WO/P

BC/30/
4 (

التوص�ة 
11 

ي 
رصد تنف�ذ اإلجراءات الواردة �ف

ف لعام  خطة عمل تكافؤ الجنسني
، والتبليغ عن التقدم 2018

ات مبكرة  المحرز (ومؤ�ش
ي تقار�ر الموارد 

لتقي�م األثر) �ف
�ة المستقبل�ة.   الب�ش

تمت مراجعة س�اسة ال��بو �شأن 
ف وأصبحت  ف الجنسني المساواة بني

جاهزة للن�ش بحلول نها�ة العام 
بعد التشاور مع أصحاب المصلحة 

ي 
ف واإلدارة. ومع ذلك، �ف الداخليني

س�اق القرار الذي اتخذە المدير 
العام إل�شاء مجال جد�د للعمل 
�شأن المل��ة الفك��ة والمساواة 

، تم اال  ف ف الجنسني تفاق ع� بني
تأخ�ي هذا اإلصدار لضمان التوافق 

ات�ج�ة المل��ة الفك��ة  مع اس�ت
ف  ي يتعني ف اليت ف الجنسني والمساواة بني

�دأ كب�ي و . سيتم وضعها 
المكلف د �المستشار�ن الجد

شؤون المل��ة الفك��ة والمساواة �
ي مارس، 

ف العمل �ف ف الجنسني بني

  . دعم هذە التوص�ة
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المرجع 
 السابق

اإلدارة ع� الحالة: مايو  تعل�قات ملخص التوص�ة
2022 

ي   الحالة رأي المدقق الخار��

أي تقدم حيت  إحراز  لذلك ال نتوقع
 يوليو.  أو يونيو حلول 

• 2018 
)WO/P

BC/30/
4 (

التوص�ة 
13 

مراجعة مدى فعال�ة التدر�بات 
ي  ي تقدمها، للتأ�د من أنها تلي� اليت

احت�اجات العمل الحال�ة، 
ات�ج�ة إدارة  وأول��ات اس�ت

 المواهب. 

�ة  ات�ج�ة الموارد الب�ش �شتمل اس�ت
ة الجد�دة ع�  2026-2022 للف�ت

منها تتعلق ب�دارة  4أهداف،  7
ف  المواهب المتكاملة، مع ترك�ي
رشح و واضح ع� التعلم والتط��ر. 

ي نوفم�� 
 2021المدير العام �ف

ف��ق عمل للعمل مع الموارد 
�ة واأل�اد�م�ة (مسؤول اآلن  الب�ش
) ع� تط��ر  عن التدر�ب الداخ�ي
. وقد  ي ات��� إطار عمل تعل��ي اس�ت

ات�ج�ة أدى ذل ك إ� تط��ر اس�ت
ي تدمج عنا�  التعلم والتط��ر اليت

 . التعلم وكذلك األداء والتنقل

بم��د من  استعرضنا 
التفص�ل ردود األمانة 
ع� توص�ات الموارد 

ي 
�ة السابقة �ف الب�ش

ي من تق��ر 
الجزء الثايف
 هذا العام. 

أ�شأت اله�ا�ل 
واألول��ات الجد�دة 

ا لتع��ز  إعطاء أساس�
امج إدارة لاألول��ة  ��
 . ولتنف�ذها  المواهب

غلقت. 
�
 أ

2018 
)WO/P

BC/30/
4 (

التوص�ة 
16 

إجراء استقصاء سنوي 
ف للتأ�د من األساس  للموظفني

المرج�ي لق�اس تصورات 
ف حول طائفة واسعة  الموظفني
ي  �ة اليت من قضا�ا الموارد الب�ش
ات�ج�ة،  تدعم األهداف االس�ت
وق�اس فعال�ة س�اسة الموارد 

�ة  وتنف�ذها. و�مكن الب�ش
لالستقصاء تقي�م موضوعات 
ف والتط��ر والرفاە  مثل التحف�ي

ي مكان العمل 
والتحرش �ف

منصة  ع� إ�شاء ال��بو  تعكف
) إلقامة Glint"صوت الموظف" (

.  حوار مستمر مع ف الموظفني
�مت

ُ
الرفاه�ة من خالل  وق

ي يوليو  استقصاء
لألمم المتحدة �ف

2021 . 

بم��د من  استعرضنا 
التفص�ل ردود األمانة 
ع� توص�ات الموارد 

ي 
�ة السابقة �ف الب�ش

ي من تق��ر 
الجزء الثايف
 هذا العام. 

 �جري إطالق
مجموعة جد�دة من 

 انخراطأدوات 
ي عام 

ف �ف الموظفني

غلقت. 
�
 أ
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المرجع 
 السابق

اإلدارة ع� الحالة: مايو  تعل�قات ملخص التوص�ة
2022 

ي   الحالة رأي المدقق الخار��

واإلدارة والشفاف�ة وق�اس 
ف حول الدعم  تصورات الموظفني

 ، ف المقدم من وظائف التمكني
�ة.   مثل الموارد الب�ش

، كما أن 2022
تيبات و��شاء  ال�ت

 تجاربوحدة 
ف الموظف أدى إ� قد  ني

 متقدمةأطر  إرساء
.  النخراط ف  الموظفني

• 2019 
)WO/P

BC/31/
3 (

التوص�ة 
2 

ات�ج�ة  ي وضع اس�ت
النظر �ف

أوضح للمكاتب الموجودة خارج 
جن�ف مع المراعاة التامة 

ألول��ات األعمال واألول��ات 
ي خطتها 

التشغ�ل�ة المحددة �ف
ات�ج�ة المقبلة ووضع  االس�ت

معاي�ي أوضح لدعم عمل�ة اتخاذ 
 القرار

ي ضوء "المبادئ التوجيه�ة 
�ف

المتعلقة بمكاتب ال��بو 
الخارج�ة"، تدرك األمانة أن هذە 

التوص�ة موجهة إ� الدول 
 األعضاء. 

ي 
�جري النظر �ف

وع اختصاصات  م�ش
تقي�م مكاتب ال��بو 

ي الدورة الخارج
�ة �ف

ف  الرابعة والثالثني
نامج  المقبلة للجنة ال��

ان�ة. وستوجِّ  ف ه والم�ي
القرارات الصادرة عن 

 النقاشذلك االجتماع 
من و�ضفاء م��د 

شبكة ع� تط��ر ال
. ةتب الخارج�االمك

 ،ع� هذا األساسو 
و�النظر إ� جوانب 

 2019تق��رنا لعام 
ي  درجتاليت
�
ي  أ

�ف
فإننا نغلق  ،الوث�قة

هذە التوص�ة ألنها 
اآلن مسألة تخص 

 الدول األعضاء. 

غلقت
�
 أ
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المرجع 
 السابق

اإلدارة ع� الحالة: مايو  تعل�قات ملخص التوص�ة
2022 

ي   الحالة رأي المدقق الخار��

2019 
)WO/P

BC/31/
3 (

التوص�ة 
3 

ي 
ات�ج�ة أوضح، ينب�ف باتباع اس�ت

ي إدخال تعد�الت ع� 
النظر �ف

ف الدول  موازنة المسؤول�ات بني
األعضاء واألمانة ف�ما يتعلق 

باتخاذ قرارات المكاتب 
 الخارج�ة. 

ي ضوء 
"المبادئ التوجيه�ة �ف

المتعلقة بمكاتب ال��بو 
الخارج�ة"، تدرك األمانة أن هذە 

التوص�ة موجهة إ� الدول 
 األعضاء. 

ي 
�جري النظر �ف

وع اختصاصات  م�ش
تقي�م مكاتب ال��بو 
ي الدورة 

الخارج�ة �ف
ف  الرابعة والثالثني

نامج  المقبلة للجنة ال��
ان�ة. وستوجِّ  ف ه والم�ي

القرارات الصادرة عن 
 النقاشلك االجتماع ذ

و�ضفاء م��د من 
شبكة ع� تط��ر ال

. ةتب الخارج�االمك
ع� هذا األساس، و 

و�النظر إ� جوانب 
 2019تق��رنا لعام 

ي  درجتاليت
�
ي  أ

�ف
الوث�قة، فإننا نغلق 
هذە التوص�ة ألنها 
اآلن مسألة تخص 

 الدول األعضاء. 

غلقت
�
 أ
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المرجع 
 السابق

اإلدارة ع� الحالة: مايو  تعل�قات ملخص التوص�ة
2022 

ي   الحالة رأي المدقق الخار��

2019 
)WO/P

BC/31/
3 (

التوص�ة 
4 

ي 
تداب�ي لتع��ز تقار�ر األ�شطة النظر �ف

ي تضعها المكاتب الخارج�ة  والخطط اليت
 عن ط��ق: 

التأ�د من أن هذە التقار�ر تتبع  •
�شكل وثيق األ�شطة المتفق 
نامج  ي خطط عمل ال��

عليها �ف
ان�ة، مما �سمح ب�جراء  ف والم�ي

تقي�م أوضح للتقدم الذي أحرزە 
 . ي  المكتب الخار��

 اعتماد نظام "الخطة المركزة" •
ي هذە التقار�ر وذلك بتسج�ل 

�ف
امات  ف المقاي�س واأل�شطة واالل�ت

الرئ�س�ة والخطوات التال�ة 
ي اتخاذها بما 

ي ينب�ف الرئ�س�ة اليت
يتما�ش مع خطة العمل المتفق 

 عليها. 
استعراض تواتر التقار�ر الرسم�ة  •

عن أ�شطة المكاتب الخارج�ة، 
إذا اسُت�ملت ببالغات أخرى 

 .
�
 أ��� انتظاما

طاع التنم�ة اإلقل�م�ة �عمل ق
من نموذج  وضعوالوطن�ة ع� 

ي تقار�ر األ�شطة  ها اليت سيتم ��ش
ي من عام 

ي ال��ــع الثايف
 . 2022�ف

نح�ط علما باستجابة 
ال��بو وسنواصل 

ي هذا األمر 
النظر �ف

 عمل�ة كجزء من
ي  تدقيقال

العام  �ف
 المقبل. 

 . ق�د التنف�ذ 
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2019 
)WO/P

BC/31/
3 (

التوص�ة 
5 

ي 
فائدة ق�ام شعبة النظر �ف

الرقابة الداخل�ة ب�جراء تدقيق 
لعمل�ات المكاتب الخارج�ة 

ف المكاتب  وتدفق المعلومات بني
 .  والمقر الرئ��ي

تتضمن خطة الرقابة السن��ة 
ف من 1 استعراض مكتب إ� مكتبني

 2022عام  ةخارج�ال المكاتب
تحسن السفر و حسب إمكان�ة 

 الظروف الصح�ة

استجابة ب نح�ط علما 
الرقابة الداخل�ة  شعبة

 استعراضوخطة 
المكاتب الخارج�ة 
كجزء من برنامج 

2022 . 

غلقت
�
فذت وأ

ُ
 . ن

2019 
)WO/P

BC/31/
3 (

التوص�ة 
6 

ات والتداب�ي  إ� جانب المؤ�ش
ي وضع 

ي النظر �ف
القائمة، ينب�ف

ات  نوافذ نتائج محددة ومؤ�ش
أداء ذات صلة بكل مكتب 

ي ع� أن تعكس الظروف  خار��
ألول��ات التنف�ذ الف��دة 

الخاصة بكل مكتب والس�اق 
 .  المح�ي

ي 
ستضع األمانة هذە التوص�ة �ف

ي االعتبار ع� النحو الواجب 
�ف

نامج  س�اق إعداد وث�قة ال��
ان�ة للثنائ�ة  ف  . 2022/2023والم�ي

التوص�ة  تنف�ذ تار�ــــخ  ُحدد 
ي  المتوقع

 . 2022يونيو  30 �ف

أحطنا علما بتار�ــــخ 
تنف�ذ ال��بو لهذە 

ي المستقبل 
التوص�ة �ف

وسنستعرض الوضع 
خالل عمل�ة التدقيق 

ي العام المقبل. 
 �ف

تار�ــــخ  –ق�د التنف�ذ 
التنف�ذ الذي تتوقعه 

ال��بو هو 
31/6/2022 



WO/PBC/34/4 
41 
 
 

 
 
 
 

المرجع 
 السابق

اإلدارة ع� الحالة: مايو  تعل�قات ملخص التوص�ة
2022 

ي   الحالة رأي المدقق الخار��

2019 
)WO/P

BC/31/
3 (

التوص�ة 
7 

ي إجراء استقصاءات 
النظر �ف

مستقلة ومنتظمة ألصحاب 
المصلحة من البلدان المض�فة 

مساهمات لق�اس آرائهم �شأن 
المكاتب الخارج�ة، ومعرفة 

توجهات هذە المكاتب 
وتحركاتها، وضمان أن تب�ت 
زة ع� أهداف 

�
لص�قة وُمرك

 ال��بو األساس�ة. 

ي س�اق 
تقبل األمانة التوص�ة �ف

ي  ممارسة تقي�م أداء ال��بو اليت
 . ف  ُتجرى كل سنتني

التوص�ة  تنف�ذ تار�ــــخ  ُحدد 
ي  المتوقع

 . 2022يونيو  30 �ف

بتار�ــــخ  أحطنا علما 
تنف�ذ ال��بو لهذە 

ي المستقبل 
التوص�ة �ف

وسنستعرض الوضع 
خالل عمل�ة التدقيق 

ي العام المقبل. 
 �ف

تار�ــــخ  –ق�د التنف�ذ 
التنف�ذ الذي تتوقعه 

ال��بو هو 
31/6/2022 
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2020 
)WO/P

BC/33/
5 (

التوص�ة 
1 

 
�
ي لل��بو أن ُتجري تقي�ما

ينب�ف
د ك�ف  ألسال�ب العمل ل�ي ُتحدِّ

للدروس المستفادة من �مكن 
ي أثناء 

ممارسات العمل �ف
الجائحة أن �ساعد ع� الحد 

ي 
وري �ف من السفر غ�ي ال�ف

ي ال �عود فيها  الحاالت اليت
 لوجه بفائدة 

�
التواصل وجها

ة ع� النتائج.    كب�ي

جري 
�
تقي�م لإلدارة الداخل�ة أ

الستمرار�ة ت��ف األعمال خالل 
وس كورونا  جائحة مرض ف�ي

من  2021خالل عام  )19(كوف�دـ
خالل االستعراض الشامل إلدارة 

 19-ال��بو ألزمة جائحة كوف�د
الذي أجرته شعبة الرقابة الداخل�ة 

ي ال��بو، والذي تناول جميع 
�ف

المجاالت الوظ�ف�ة المشار إليها 
ي التوص�ة. 

وُحددت الدروس  �ف
المستفادة والتوص�ات للتنف�ذ 

ورغم أن  . 2022اعتبارا� من عام 
ئحة مستمرة، ول�ن الدروس الجا

ي 
المستفادة تم إدراجها بالفعل �ف

ان�ة للثنائ�ة  ف برنامج العمل والم�ي
ي شملت تخف�ض  2022/23 اليت

ان�ة السفر لتعكس اللجوء  ف م�ي
الجد�د إ� االجتماعات الهجينة 
اض�ة. ولن تعود ال��بو إ�  واالف�ت

السفر كالمعتاد بعد الجائحة، 
ونحن �س� جاهدين لضمان 

�م قدر كب�ي من المساعدة تقد
التقن�ة وتنم�ة القدرات �شكل 

تب عن  ي مع مراعاة أال ي�ت
ا�ف اف�ت

 ذلك نقص الفعال�ة. 

ال��بو.  برد  أحطنا علما 
افا بأن تأث�ي  واع�ت
 الجائحة ما يزال

ي ا مستمر 
، سننظر �ف

طرق منقحة للعمل 
ة المتبق�ة  خالل الف�ت

وسنبدي من واليتنا 
ي التقار�ر  تعل�قاتنا 

�ف
ستقبل�ة حسب الم

ورة.   ال�ف

غلقت. 
�
فذت وأ

ُ
 ن
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2020 
)WO/P

BC/33/
5 (

التوص�ة 
2 

: (أ) تحد�د نو  �ي ال��بو بما ��ي
مستوى مستهدف لألموال 
ف  صة لخصوم التأمني الُمخصَّ
الص�ي بعد انتهاء الخدمة، 

وذلك بالتشاور مع الدول 
ي 

األعضاء؛ (ب) والنظر �ف
مخاطر وفوائد التحد�د الرس�ي 

صة لالستثمارات ال ُمخصَّ
ف الص�ي بعد انتهاء  للتأمني

الخدمة بوصفها أصول الخطة 
ي 

لتع��ز الشفاف�ة �شأن صا�ف
ي 

الخصوم؛ (ج) والنظر �ف
الخ�ارات المتاحة للتخف�ف من 

حدة ال��ادة المستقبل�ة 
ف  المحتملة لخصوم التأمني

الص�ي بعد انتهاء الخدمة، 
والتواصل مع الدول األعضاء 

 �شأن تلك الخ�ارات. 

مقرر أن تبدأ دراسة إدارة من ال
ي ال��ــع األول 

األصول والخصوم �ف
، ومن المتوقع 2022من عام 

ي 
ي ال��ــع الثايف

ي �ف
صدور تق��ر نهايئ

ا إ� هذا 2022من عام  . واستناد�
التحل�ل وتقي�م التم��ل 

ف الص�ي  المستقب�ي لخصوم التأمني
ي ابعد انتهاء الخدمة 
ل��بو، �ف

نا مج ستعد اإلدارة ورقة للجنة ال��
ي االعتبار النقاط 

ان�ة تأخذ �ف ف والم�ي
ي  ي التوص�ة. اليت

ت �ف  أث�ي

ال��بو رد ب علما  نح�ط
الدراسة  وسنستعرض

عندما يتم االنتهاء 
 منها و�تاحتها. 

كذلك نح�ط علما  و 
أنه من المقرر مناقشة 

ف مسألة  خصوم التأمني
الص�ي بعد انتهاء 

ي الدورة الخدمة 
�ف

ف  الرابعة والثالثني
ان�ة ف (يونيو  للجنة الم�ي

2022 .( 

 ق�د التنف�ذ. 
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2020 
)WO/P

BC/33/
5( 

التوص�ة 
3 

ي لل��بو ���ــــع الجدول ي
نب�ف

ي لشعبة الرقابة الداخل�ة  الزميف
لتقد�م رأي سنوي �شأن بيئة 

الرقابة و�دارة المخاطر 
ي ال��بو من أجل 

والحوكمة �ف
إمداد الدول األعضاء بضمانات 

ي هذە المجاالت 
إضاف�ة �ف

ومساعدة  الرئ�س�ة للرقابة
المدير العام ع� إعداد ب�انه 

 الخاص بالرقابة الداخل�ة. 

نفذ هذە التوص�ة ع� مراحل. ستُ 
المتمثلة ا�تملت المرحلة األو�، و 

ي 
ي  �ف

تع��ز قدرات تحل�ل الب�انات �ف
جل. شعبة الرقابة الداخل�ة

�
ا  وأ أ�ض�

تار�ــــخ تنف�ذ هذە التوص�ة إ� 
شعبة ، ح�ث تخطط 2025يونيو 

ب�صدار ها لتنف�ذالرقابة الداخل�ة 
ي ب�ان الرقابة الداخل�ة 
�ف

إ�  سُ�قدم، والذي 2024.12.31
ي يونيو 

ان�ة �ف ف نامج والم�ي لجنة ال��
2025 . 

ي تق��رنا  ذكرنا كما 
�ف

، ال نعت�� 2020لعام 
ي لشعبة  الجدول الزميف

الرقابة الداخل�ة 
لتقد�م رأي سنوي 

ا �شكل خاص  طموح�
عضاء ونحث الدول األ 

 لجعلهع� الس�ي 
ي أقرب وقت. ك

 ذلك �ف

 ق�د التنف�ذ. 

2020 
)WO/P

BC/33/
5 (

التوص�ة 
4 

 
�
ي أن تجري ال��بو تقي�ما

ينب�ف
 للدروس 

�
شامً� ومنهج�ا

المستفادة من تطب�قها لخطط 
التأهب عند التصدي للجائحة 

ي عمل�ة 
شاد بها �ف من أجل االس�ت

وضع اإلجراءات الخاصة 
 األعمال. باستمرار�ة ت��ف 

ة ع��جري   وضع اللمسات األخ�ي
الدروس المستفادة من تقي�م 

 لتصدي شعبة الرقابة الداخل�ة
، 19-لجائحة ك��دالمنظمة 
خطط لتلك الدروس  وستوضع

ي   بها.  �جري األخذ اليت

ستضم كل خطة عمل وظ�ف�ة، و 
ثغرات الجراءات و اإل عند ا�تمالها، 

ي  تعكس الدروس  والعمل�ات اليت
ألزمة  التصدين المستفادة م

وآثارها ع� استمرار�ة  19-كوف�د
 األعمال. ت��ف 

ُحدد تار�ــــخ تنف�ذ التوص�ة 
ي 

 . 2022 د�سم��  31المتوقع �ف

األمانة  برد  نح�ط علما 
وتار�ــــخ تنف�ذ هذە 

ي التوص�ة 
�ف

 المستقبل. 

 ق�د التنف�ذ. 
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2020 
)WO/P

BC/33/
5 (

التوص�ة 
5 

ي ر�ط 
ي أن تنظر ال��بو �ف

ينب�ف
وعات بأهداف فرادى  الم�ش

ال��بو األساس�ة، وتصن�ف 
ف الدول  وعات لتمكني الم�ش
األعضاء من فهم مجاالت 

 
�
االستثمار ذات األول��ة فهما

 أفضل. 

بلت التوص�ة. 
ُ
وستنفذ العتبات  ق

ي الخطة الرأسمال�ة الرئ�س�ة 
�ف

ان�ة  ف المستقبل�ة ودورات الم�ي
 . للثنائ�ة

ي  ا من المقرر إدراجه
ح �ف  مق�ت

مال�ة الرئ�س�ة، والذي الخطة الرأس
نامج  س�قدم إ� لجنة ال��

ي عام 
ان�ة �ف ف  2023والم�ي

األمانة  برد  نح�ط علما 
وتار�ــــخ تنف�ذ هذە 

ي التوص�ة 
�ف

 المستقبل. 

 ق�د التنف�ذ. 

2020 
)WO/P

BC/33/
5 (

التوص�ة 
6 

ي ز�ادة 
ي أن تنظر ال��بو �ف

ينب�ف
تكامل الخطة الرأسمال�ة 

ات�جيتها  الرئ�س�ة مع اس�ت
 المتوسطة األجل. 

فذت
ُ
التوص�ة من خالل ر�ط  ن

ات�ج�ة  المشار�ــــع بالخطة االس�ت
ة  -2022المتوسطة األجل للف�ت

حضمن  2026 الخطة  مق�ت
فع  ي س�ت الرأسمال�ة الرئ�س�ة واليت

ي 
ان�ة �ف ف نامج والم�ي إ� لجنة ال��

ف   دوىتها الثالثة والثالثني
)WO/PBC/33/11( . 

ال��بو نح�ط علما برد 
وك�ف�ة مواءمتها 

حات  الخطة لمق�ت
 الرأسمال�ة الرئ�س�ة

مع النتائج المتوقعة 
ات�ج�ة  والخطة االس�ت

 متوسطة األجل. 

غلقت. 
�
فذت وأ

ُ
 ن
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2020 
)WO/P

BC/33/
5 (

التوص�ة 
7 

ي لل��بو، بالتشاور مع الدول 
ينب�ف

ي 
األعضاء، أن تع�د النظر �ف

المعاي�ي المتعلقة باستثمارات 
وعات  الخاصة من أجل الم�ش

ف ع� طب�عتها  ك�ي مواصلة ال�ت
الخاصة والمهمة وتخص�ص 

ان�ة  ف ي الم�ي
اعتمادات �ف

الستثمارات التجد�د العامة 
األوسع والمبادرات األصغر من 

ان�ة  ف خالل عمل�ة إعداد الم�ي
 العاد�ة. 

بلت التوص�ة وستنفد ضمن 
ُ
ق

الخطة الرأسمال�ة الرئ�س�ة 
ان�ة  ف المستقبل�ة ودورات الم�ي

وستستعرض األمانة  . ثنائ�ةلل
ي الس�اسة 

العامة المعاي�ي الواردة �ف
العامة المتعلقة باستخدام 

ا  االحت�اط�ات وتحديثها وفق�
األساس  المعاي�ي شكل توس لذلك. 

حات الخطة الرأسمال�ة  لمق�ت
ي الدورات المستقبل�ة. 

 الرئ�س�ة �ف

ح  ي مق�ت
من المقرر إدراجها �ف

ذي الخطة الرأسمال�ة الرئ�س�ة، وال
نامج  س�قدم إ� لجنة ال��

ي عام 
ان�ة �ف ف  . 2023والم�ي

األمانة  برد  نح�ط علما 
وتار�ــــخ تنف�ذ هذە 

ي التوص�ة 
�ف

 المستقبل. 

 ق�د التنف�ذ. 

2020 
)WO/P

BC/33/
5 (

التوص�ة 
8 

ي 
قد ترغب الدول األعضاء �ف
وعات  وضع حدود للم�ش

ي الخطة الرأسمال�ة 
الُمدرجة �ف

الرئ�س�ة ل�ي تتسم الخطة 
بال�فاءة وُتركز ع� المبادرات 

ات�ج�ة  االستثمار�ة االس�ت
الرئ�س�ة، ولوضع متطلبات 

مختلفة �شأن الضمان واإلبالغ 
وع  ا�ي تناسب الم�ش ل�ت

 وحجمه. 

بلت التوص�ة. 
ُ
ي  ق

وسينفذ التمايز �ف
متطلبات إعداد التقار�ر ل�ل من 

ي 
المشار�ــــع الجار�ة والمقبلة �ف

 س�اق تقار�ر أداء ال��بو. 

ف استكمال إجراءات التنف�ذ �تعو  ني
ي تقار�ر أداء ال��بو لعام 

، 2021�ف
إلغالقها  يتم استعراضها ع� أن 

ف أثناء  ف الخارجيني من قبل المدققني
.  التدقيق ي

 النهايئ

 اتالعتبب نح�ط علما 
ي تق

ر�ر أداء االمطبقة �ف
ي  ال��بو 

. 2020/21 �ف
�تناول هذا النهج و 

ي 
مبادئ توصيتنا و�نب�ف

أنها لل��بو التأ�د من 
ي 

تطبق هذە المبادئ �ف
حات الخطة  مق�ت

الرأسمال�ة الرئ�س�ة 
 المستقبل�ة. 

غلقت. 
�
فذت وأ

ُ
 ن
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2020 
)WO/P

BC/33/
5 (

التوص�ة 
9 

ي إمكان�ة 
ي أن تنظر ال��بو �ف

ينب�ف
ف محتوى وثائق بدء  تحسني
م هذە  وعات ل�ي ُتقدِّ الم�ش

 الوثائق: 

(أ) تحل�ً� أفضل لتقي�م 
الخ�ارات، بما فيها خ�ارات 

االستعانة بجهات خارج�ة إذا 
؛
�
 كان ذلك مناسبا

 عن حالة 
�
 واضحا

�
(ب) و�فصاحا

أسس المقارنة والنتائج 
المستهدفة من أجل التقي�م 

الالحق وللمساعدة ع� ق�اس 
مدى تحقيق الق�مة مقابل 

 المال؛

 أ��� للتكال�ف 
�
(ج) وتوض�حا

ال�املة، بما فيها تكال�ف دورة 
وعات؛  الم�ش

ي (د) والمخاطر  المناسبة اليت
وع،  تهدد تحقيق أهداف الم�ش

إ� جانب إجراءات واقع�ة 
للتخف�ف من حدة هذە 

المخاطر لتحد�د المستوى 
 الفع�ي للمخاطر المتبق�ة. 

بلت التوص�ة
ُ
ع� أي  وسُتنفذ  ق

وع مستقب�ي  الدول  اعتمدەم�ش
 األعضاء. 

وعات ع� اإلجراءات  وسُتنفذ  م�ش
الخطة الرأسمال�ة الرئ�س�ة 

ي المو 
الدورة  � بالموافقة عليها �ف

ف  نامج ل الثالثة والثالثني لجنة ال��
ان�ة  ف  ). WO/PBC/33/11(والم�ي

تحسن دراسة نالحظ 
ي  الجدوى

المدرجة �ف
الخطة الرأسمال�ة 

المقدمة إ� و الرئ�س�ة 
ف  الدورة الثالثة والثالثني

نامج  للجنة ال��
ان�ة.  ف  والم�ي

غلقت. 
�
فذت وأ

ُ
 ن
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ي ردود   إدارة ال��بو ع� التوص�ات الصادرة عن المدقق الخار�ب

 1التوص�ة رقم 
ي لل��بو: 

 ينب�ف
ف ع� تلك الضوابط  ك�ي ي توثيق الضوابط ع� مستوى العمل�ات وتقي�مها والتحقق منها ألغراض ال�ت

أ) استعراض نهجها �ف
 الرئ�س�ة األ��� أهم�ة وجوه��ة بالنسبة للمنظمة؛

الضوابط ع� مستوى العمل�ات ووضع خارطة ط��ق لضمان توثيق جميع العمل�ات اإلدار�ة ب) وتقي�م ا�تمال تحل�ل 
 والتنظ�م�ة الهامة. 

 
 الرد

بلت
ُ
ي عا�ي  وسُتنفذ التوص�ة  ق

عت. 2023و 2022�ف ي  و�ش
ضوابط مستوى العمل�ة بهدف ترش�د  استعراضاألمانة �ف

نهج مستقب�ي للتحقق من صحة الضوابط الرئ�س�ة ع�  وسيوضعومن أجل تحد�د الضوابط الرئ�س�ة.  الدقةمستوى 
إعداد خارطة ط��ق لتشمل أي عمل�ات أخرى ذات صلة لضمان  وس�جريأساس أ��� تواترا� من الضوابط غ�ي الرئ�س�ة. 

 تحل�ل شامل. إجراء 
 

 2التوص�ة رقم 
ي لل��بو: 

 ينب�ف
ات�ج�ة إلجراء و��ش تحل�الت  ف أن تحرص ع� وضع نهج شامل واس�ت الب�انات بما �خدم احت�اجات جميع المستخدمني

ي التدر�ب والدعم. 
 داخل المنظمة و�خلق التآزر �ف

 
 الرد

بلت
ُ
ي عا�ي  وسُتنفذ التوص�ة  ق

ات�ج�ة وخ 2023و 2022�ف ا لالس�ت الط��ق.  رطةاأثناء ��ش تحل�الت الب�انات وفق�
ات�ج�ة  تتضمنو  ي جميع أنحاء ا وضعاإلس�ت

اء (التحل�الت الستخدامها �ف ي ذلك أ�شطة ال�ش
 شعبةلمنظمة، بما �ف

�ات والسفر) �ة ( ،المش�ت �ة) والشؤون المال�ة ( شعبةو�دارة الموارد الب�ش امج  إدارةإدارة الموارد الب�ش تخط�ط ال��
التآزر. كما تتو�  إلقامة عالقاتمناقشات مع شعبة الرقابة الداخل�ة  تجري ،�اإلضافة إ� ذلكو والشؤون المال�ة). 

 التدقيق المستمر و�شارك النتائج مع اإلدارة. شعبة الرقابة الداخل�ة 

 3التوص�ة رقم 
ي لل��بو: 

 ينب�ف
ي استعراض جدول األعمال الدائم لمجموعة إدارة المخاطر لتك��س االهتمام با�تمال المخاطر وجودة إجراءات 

النظر �ف
ف عمل�ة التقي�م السن��ة، لضمان بقاء  ة بني ي ف�ت

ي مستوى مقبول وأن تكون إجراءات التخف�ف من التخف�ف �ف
المخاطر �ف

ة فعالة من ح�ث التكلفة.   المخاطر الصغ�ي
 

 الرد

ي عا�ي 
بلت التوص�ة وسُتنفذ �ف

ُ
ناقش. 2023و 2022ق

ُ
خالل اجتماعات مجموعة إدارة  وتداب�ي التخف�فالمخاطر  وت

ي المقام األول ع� المخاطر التو المخاطر. 
سيتم تحد�ث جدول األعمال الدائم لمجموعة و نظ�م�ة. تركز هذە المناقشات �ف

ا  س�ضمن ذلك تغط�ة أ��� منهج�ة لعمل�ات التخف�ف من و فعال�ة تخف�ف المخاطر.  �درسإدارة المخاطر ل�شمل بند�
ي ذلك ع� مستوى القطاع

 . اتالمخاطر بما �ف
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