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 في الصندوقلمساءلة اتحديث عن إطار 

 مقدمة -أوال 

تقريرا إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة يتضمن تحليال  1رفعت وحدة التفتيش المشترتة 2011ف: عام  -1
وف: ذلك التحليل، خلص المفتش المعن: إلى أن  2".مقارنا بعنوان "أطر المساءلة ف: منظومة األمم المتحدة

سبعا من المنظمات الت: تنتم: إلى منظومة األمم المتحدة لدى تل منيا إطار رسم: للمساءلة قائم بذاتو، 
بينما ىناك منظمات أخرى لدييا متونات مختلفة للمساءلة ضمن أنظمتيا ولتنيا تفتقر إلى وثيقة رسمية 

 تضم تلك المتونات معا. 

من بينيا توصية إلى الرؤساء التنفيذيين لتلك المنظمات التابعة لألمم  3يحتوي التقرير على سبع توصيات،و  -2
المتحدة الت: لم تضع حتى اآلن أطرا للمساءلة قائمة بذاتيا أن تقوم بذلك تمسألة ليا أولوية استنادا إلى 

 القواعد المعيارية الت: يحتوي علييا التقرير.

دة التفتيش المشترتة، أجرت لجنة مراجعة الحسابات مناقشات بشأن نظام المساءلة ف: وف: ضوء تقرير وح -3
تبين  4الصندوق. وف: ىذا الصدد، عرضت على اللجنة ف: اجتماعيا الخامس والعشرين بعد المائة وثيقة

ف:  موجز طرائق التوجيو واألدوات وآليات اإلبالغ المعمول بيا ف: الوقت الحال: وفق نظام المساءلة
 الصندوق. 

وف: أعقاب رفع تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات إلى المجلس التنفيذي ف: دورتو السابعة بعد المائة،  -4
أعربت بلدان القائمة ألف عن تأييدىا للعمل الذي تضطلع بو لجنة مراجعة الحسابات وطلبيا إلى الصندوق 

لى ثقافة المساءلة على تل المستويات. وينبغ: أن  وضع إطار واضح للمساءلة يستند إلى رتائز الشفافية وا 
يشمل اإلطار المتونات الثالثة التالية: ميثاقا مع الدول األعضاء؛ وضوابط داخلية؛ وآليات للشتاوى 

 واالستجابة.

قرارا بما لدى الصندوق بالفعل من عناصر ميمة إلطار للمساءلة مطبقة، بما ف: ذلك نظام قوي لإلدارة  -5 وا 
النتائج، رحبت بلدان القائمة ألف بوضع إطار يضم مختلف العناصر وتحديد أي ثغرات  المستندة إلى

وعالجيا. وأعربت بلدان القائمة ألف عن تطلعيا إلى تلق: مسودة إطار وتحديث ف: دورة المجلس التنفيذي 
 .2013ف: أبريل/نيسان 

ساءلة ف: الصندوق، مع مراعاة اليدف من ىذا التقرير ىو تقديم موجز للعناصر الرئيسة ف: إطار المو  -6
 النتائج الت: خلص إلييا تقرير وحدة التفتيش المشترتة. 

                                                      

الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، وهي مسؤولة أمام الجمعية  31/192أنشئت وحدة التفتيش المشتركة بموجب القرار رقم  1

أمام الفروع التشريعية المختصة في تلك الوكاالت المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية المندرجة ضمن منظومة األمم العامة و

 المتحدة التي تقبل النظام األساسي للوحدة المذكورة.
 .JIU/REP/2011/5الوثيقة  2
 .JIU/REP/2011/5, p. v and viالوثيقة  3
 .AC 2012/125/R.15الوثيقة  4
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 المساءلة -ثانيا 

فيما  258/64صيغ تعريف مفيوم المساءلة بعدة طرق. وقد عرفت الجمعية العامة المساءلة ف: قرارىا رقم  -7
 يخص األمانة العامة لألمم المتحدة تما يل::

األمانة العامة وموظفييا أن يتحملوا المسؤولية عن جميع ما يتخذونو من "المساءلة ى: واجب 
جراءات وعن الوفاء بالتزاماتيم، دون تحفظ أو استثناء.  قرارات وا 

المساءلة تشمل تحقيق األىداف وتحقيق نتائج عالية الجودة ف: الوقت المناسب وبطريقة فعالة من 
إلى األمانة العامة والت: توافق علييا الييئات الحتومية  حيث التتلفة ف: تنفيذ جميع الميام الموتلة

الدولية التابعة لألمم المتحدة وغيرىا من األجيزة الفرعية الت: أنشأتيا تلك الييئات والوفاء بيا بشتل 
تام امتثاال لجميع القرارات واألنظمة والقواعد والمعايير األخالقية؛ وتقديم تقارير تتضمن معلومات 

ضوعية ودقيقة ف: الوقت المناسب عن نتائج األداء؛ وتحديد الجية اإلدارية المسؤولة صحيحة ومو 
عن األموال والموارد؛ وجميع جوانب األداء، بما ف: ذلك نظام محدد بوضوح للمتافآت والجزاءات؛ 

 5."وباالعتراف على النحو الواجب بأىمية دور ىيئات الرقابة وبالتقيد التام بما أقر من توصيات

ذ أعادت الجمعية العامة تأتيد التزامياو  -8 بتعزيز المساءلة ف: األمانة العامة لألمم المتحدة، طلبت الجمعية  ا 
إلى وحدة التفتيش المشترتة أن تقدم إلى الجمعية العامة تقريرا يتضمن تحليال  259/64العامة ف: القرار رقم 

ف تقييم أطر المساءلة القائمة ف: منظومة مقارنا لمختلف أطر المساءلة ف: منظومة األمم المتحدة بيد
 األمم المتحدة وتحديد الثغرات الراىنة فييا. 

وعن طريق البيانات والمقابالت واالستبيانات الت: جرى جمعيا من المنظمات المشارتة ف: وحدة التفتيش  -9
 المشترتة، حدد التقرير ما يل::

 ى: الميثاق السياس: مع الدول األعضاء؛  ثالثة متونات رئيسة يتألف منيا إطار المساءلة القوي(
 ؛(والضوابط الداخلية؛ وآليات الشتاوى واالستجابة

 11 قاعدة معيارية لقياس مدى قوة إطار المساءلة؛ 
  .الشفافية وثقافة المساءلة ترتيزتين ال غنى عنيما لوضع إطار فعال للمساءلة 

 إطار المساءلة في الصندوق -ثالثا 
على عتس الجمعية العامة لألمم المتحدة، لم يطلب مجلس محافظ: الصندوق وضع وثيقة عن المساءلة.  -11

ن تان الصندوق ال توجد لديو وثيقة قائمة بذاتيا إلطار المساءلة، فإن ىناك متونات قوية  غير أنو وا 
دوق تمنظمة عن للمساءلة ف: صلب ىيتل التسيير والييتل المؤسس: لديو، وىو ما يتفل مساءلة الصن

تحقيق األىداف المؤسسية على تل المستويات، من مجلس المحافظين والمجلس التنفيذي إلى رئيس 
 الصندوق ومديريو وأعضاء ىيئة موظفيو. 

                                                      

 .A/RES/64/259القرار  5
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 آليات الشكاوى واالستجابة

 المكونات الرئيسة إلطار لممساءلة

سة أدناه، باعتبارىا المتونات الرئي 1عناصر، يوضحيا الشتل  3يحدد تقرير وحدة التفتيش المشترتة  -11
 الالزمة إلطار مساءلة قوي، وى: تما يل:: 

  
 

 الميثاق السياس: مع الدول األعضاء

 
 
 
 

 
 1الشتل 

 
 
 

 الميثاق السياسي مع الدول األعضاء

فيو يمثل عالقة المساءلة المتبادلة  6نقطة البدء ف: المساءلة ى: الميثاق السياس: مع الدول األعضاء. -12
القائمة بين الدول األعضاء وبين المنظمة، والذي بموجبو، من ناحية، توفر الدول األعضاء ف: الصندوق 
اإلرشاد/التوجيو بشأن األىداف والنتائج الت: يتعين أن تحققيا المنظمة ف: دورة معينة مستعينة بالموارد الت: 

يتون المجلس التنفيذي للصندوق ورئيس الصندوق مساءلين بموجبو عن  وفرت ليا؛ ومن ناحية أخرى
تحقيق تلك األىداف والنتائج عن طريق التخطيط االستراتيج: ورصد عمل الصندوق ومساءلين عن اإلبالغ 

 بتحقيق تلك النتائج من خالل تقييمات األنشطة التشغيلية واإلدارية والمالية.

 التوجيه من جانب الدول األعضاء
 توفر الدول األعضاء للصندوق أربع فئات لإلرشاد/التوجيو، وى: تما يل::  -13

التوجيو األساس:، أي األساس الذي يستند إليو إطار المساءلة ف:  7تشتل اتفاقية إنشاء الصندوق (1)
الصندوق، حيث إنو يحدد ميمة الصندوق، وىيتل تسييره، وأدوار ومسؤوليات أجيزتو الرئيسة وطبيعة 

  8متاحة لو من أجل تحقيق أىدافو.الموارد ال

وفقا ألحتام اتفاقية إنشاء الصندوق، يوفر األعضاء التوجيو بصورة دورية عن طريق مجلس  (2)
المحافظين ف: تل دورة من دورات تجديد موارد الصندوق، حيث يتم االتفاق على النتائج المطلوبة 

 النتائج ومستوى مساىمات األعضاء. وااللتزامات الرئيسة الجديدة للمنظمة إلى جانب إطار قياس 

                                                      

 .JIU/REP/2011/5 P.12الوثيقة  6
 في روما. 1976يونيو/حزيران  13اعتمده مؤتمر األمم المتحدة بشأن إنشاء صندوق دولي للتنمية الزراعية في  7
 في شأن تنظيم سير العمل الفعلي للمنظمة، هناك وثائق وأدلة أساسية أخرى للصندوق مكملة التفاقية إنشائه. 8

 الضوابط الداخلية
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يأت: التوجيو من حين إلى آخر أيضا من خالل القرارات والمقررات المخصصة الصادرة عن الدورات  (3)
 السنوية لمجلس محافظ: الصندوق.

وأخيرا، يوفر المجلس التنفيذي توجييا أتثر تحديدا بانتظام إبان دوراتو، من أجل إدارة العمليات العامة  (4)
( أعاله، يبين اإلطار 3( و)2( و)1ومع االلتزام بتلك التوجييات الواردة ف: النقط ) للصندوق.

االستراتيج: لعمل الصندوق، الذي يعتمده المجلس التنفيذي، األىداف العامة والمحددة اإلنمائية 
 االستراتيجية والشاملة للصندوق ويوجو استراتيجياتو ومشروعاتو القطرية.

لذي توفره الدول األعضاء عن طريق مجموعة إضافية من األدوات الت: وضعت من يجري تنفيذ التوجيو ا -14
 أجل إدارة تسيير الصندوق وعملياتو وموارده وممتلتاتو وموارده البشرية.

 تشمل أدوات توجيو التسيير ما يل:: (1)

  ،:السياسات والقواعد الت: تعد متملة التفاقية إنشاء الصندوق من حيث التسيير المؤسس
ومن بينيا على سبيل المثال اللوائح الخاصة بتسيير أعمال الصندوق، والنظام الداخل: 
لمجلس المحافظين، والنظام الداخل: للمجلس التنفيذي، وسياسة إدارة مخاطر المشروعات 

 ف: الصندوق. 

  ك المعينة الت: ترس: أدوار ومسؤوليات األجيزة التابعة لتل من مجلس المحافظين الصتو
والمجلس التنفيذي، )أي القرارات الت: تستند إلييا مشاورات تجديد موارد الصندوق ولجنة 
مخصصات رئيس الصندوق؛ واالختصاصات والنظام الداخل: لتل من لجنة مراجعة 

جراء 9الحسابات ولجنة التقييم(،   10.ات اجتماعات منسق: القوائم واالصدقاءوا 

 ما يل:: العملياتتشمل أدوات توجيو  (2)
  السياسات والقواعد الت: تعد متملة التفاقية إنشاء الصندوق من حيث العمليات، ومن بينيا

( الشروط العامة 2( سياسات اإلقراض ومعاييره الخاصة بالتمويل ف: الصندوق؛ )1ما يل:: )
( السياسات والمبادئ التوجييية الت: يوافق علييا المجلس 3) 11؛راعيةلتمويل التنمية الز 

التنفيذي من حين إلى آخر )ومثال ذلك سياسة واستراتيجية الحضور القطري للصندوق، 
وسياسة الصندوق ف: االنخراط مع البلدان متوسطة الدخل؛ وسياسة االستيداف ف: 

استراتيجيات  (4جنسين وتمتين المرأة(؛ )الصندوق؛ وسياسة الصندوق بشأن المساواة بين ال
 من بينيا على سبيل المثال اإلطار االستراتيج: للصندوق.

 والممتلتات ما يل:: المواردتشمل أدوات توجيو  (3)
 ومن بينيا اللوائح المالية عد متملة التفاقية إنشاء الصندوقالسياسات والقواعد الت: ت ،

للصندوق، وبيان سياسة االستثمار ف: الصندوق الذي يوفر إطارا إلدارة استثمارات 
 الصندوق. 

 ما يل:: البشريةتشمل أدوات توجيو الموارد  (4)

                                                      

 .EB 2011/102/R.47/Rev.1والوثيقة   EB 2009/97/R.50/Rev.1الوثيقة 9
 )د( من اتفاقية إنشاء الصندوق. 8البند  -6المادة  10
 .GC 36/L.9الوثيقة  11
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  توفر سياسة الموارد البشرية، الت: وافق علييا المجلس التنفيذي، المبادئ االسترشادية
لموارد البشرية، الت: بناء علييا يتولى رئيس الصندوق إدارة عمل لمختلف عمليات إدارة ا

 الموظفين. 

 تحقيق النتائج
يعتبر المجلس التنفيذي ورئيس الصندوق، استنادا إلى ما يتلقيانو من األولويات واإلرشاد، مساءلين أمام  -15

بتحقيق تلك النتائج  الدول األعضاء عن التخطيط االستراتيج: ورصد عمل الصندوق ومساءلين عن اإلبالغ
 الموافق علييا. 

رئيس الصندوق، بوصفو الممثل القانون: للمنظمة ورئيسيا التنفيذي، مسؤول عن توفير القيادة والتوجيو من  -16
أجل االضطالع بميمة الصندوق وتحقيق أىدافو، وتفالة اإلدارة التفء للموارد البشرية والمالية، وتفالة 

وضمن ىذه المحددات، يتون رئيس الصندوق مسؤوال عن إدارة عمل الصندوق،  الفعالية اإلنمائية للصندوق.
مدعوما ف: ذلك بييئة موظفيو )الموزعة على الدوائر والشعب واللجان(، وذلك عن طريق مختلف آليات 

 12.اإلبالغ وأدواتو

ية من ناحية أخرى تتحقق المواءمة بين موارد الصندوق البشرية والمالية من ناحية وبين أىدافو االستراتيج -17
  عن طريق األدوات التالية:

  .إطار قياس النتائج ىو الرتيزة الت: يستند إلييا نظام إدارة النتائج ف: الصندوق: وىو إطار قياس النتائج
يرتز االىتمام على النتائج اإلنمائية الرئيسة. ويجري إبالغ المجلس التنفيذي ولجنة التقييم بالنتائج سنويًا 

تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق وتذلك من خالل استعراضات منتصف المدة لتجديدات موارد من خالل 
الصندوق. ويحدد إطار قياس النتائج أىدافًا لعمليات الصندوق اإلنمائية ويقيس األداء استنادًا إلى تلك 

 األىداف.
  .الموارد البشرية والمالية تجسد الخطة متوسطة األجل الخطط التشغيلية وتذلك الخطة متوسطة األجل

الت: سيجري استخداميا من أجل تحقيق النتائج الت: يطلبيا األعضاء. وىذه الخطة، مدعومة بالخطة 
االستراتيجية لقوة العمل وبالميزانية، تعرض خطة عمل متواصلة للصندوق تمؤسسة مدتيا ثالث سنوات 

 13.االستراتيجيةوتبين تيفية توليد الصندوق للدخل من أجل تحقيق أىدافو 
  دارة اإلداء يمثِّل تعزيز الفعالية التنظيمية أحد المفاتيح الرئيسية لزيادة جودة النظام المؤسسي لمتخطيط وا 

العمليات الميدانية للصندوق والنيوض بفعاليتو اإلنمائية. وليذا السبب، اعتمد الصندوق نظاما لإلدارة 
برامج بل أيضا ف: الصندوق ذاتو تمنظمة. ويرتز النظام  المستندة إلى النتائج ليس فقط فيما يدعمو من

دارة األداء على عمل الصندوق ويديره ويحقق المواءمة بينو وبين األىداف  المؤسس: للتخطيط وا 
االستراتيجية المؤسسية، ويتفل التجانس بين أنشطة الصندوق على المستوى القطري وبين إدارة موازنتو 

الداخلية. ويدخل ف: صميم ىذا النظام مجموعة من نتائج اإلدارة المؤسسية. وموارده البشرية وعملياتو 
وتشتق ىذه النتائج من اإلطار االستراتيج: لعمل الصندوق تما أن ىذه النتائج مطبقة ف: المنظمة تتل، 
وفقًا لصلتيا ببرامج عمل تل شعبة. ويضم النظام أيضا معايير رئيسة لألداء تستخدم ف: تتبع التقدم 

                                                      
 )د( من اتفاقية إنشاء الصندوق. 8، البند 6المادة  12
 من الالئحة المالية للصندوق. 7انظر المادة  13
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لمحرز صوب تحقيق نتائج اإلدارة المؤسسية، وخطط عملية اإلدارة الرامية إلى تتبع مساىمات الدوائر ا
والشعب ف: تحقيق نتائج اإلدارة المؤسسية ونتائج اإلدارة على المستويات األدنى، وعمليات إدارة المخاطر 

"مناقشات األداء"( على مستوى الرامية إلى تحقيق تلك النتائج. ويشمل النظام استعراضات فصلية )تسمى 
دارة  اإلدارة العليا وعلى مستوى الدوائر والُشعب للتقدُّم المحرز ف: تحقيق نتائج اإلدارة المؤسسية وا 
المخاطر. ويرتبط النظام بالميزانية من خالل برنامج العمل والميزانية القائمين على النتائج، تما يرتبط 

  14.الموظفين بخطط األداء الشخصية وتقييمات جميع
 .يجري تقييم أداء الموظفين عن طريق نظام تقييم األداء ف: الصندوق . ويوفر  خطط وتقييمات األداء

نظام تقييم األداء آلية للربط بين أداء فرادى الموظفين وبين أداء المنظمة تتل. ويحدد تل موظف 
ر السنة متعاونا من أجل الوصول ومديره/المشرف عليو األىداف الت: يتيعن أن يحققيا الموظف على مدا

إلى غايات الصندوق تمنظمة. وترتبط األىداف بالنتائج الت: تحتوي علييا خطة اإلدارة الخاصة بالشعبة. 
ف: نياية العام، يجري المدير/المشرف والموظف المعن: تقييما لمستوى النجاح المتحقق ف: الوفاء بفرادى 

 ين: لتل موظف.األىداف ويتفقان على خطة التطوير الم

 الضوابط الداخمية
المتون الرئيس الثان: من متونات إطار المساءلة ىو نظام الضوابط الداخلية الذي تضعو المنظمة من أجل  -18

تفالة ليس فقط تحقيق النتائج بل تحقيقيا بما يتفق مع سياسات المنظمة وقواعدىا ولوائحيا ومعاييرىا 
ويتألف نظام الضوابط الداخلية من خمسة متونات فرعية ى: تما  15.األخالقية ومعاييرىا الخاصة بالنزاىة

( الرصد. 5( المعلومات واالتصاالت؛ )4( أنشطة الرقابة؛ )3( تقييم المخاطر؛ )2( بيئة الرقابة؛ )1يل:: )
 يل:: 16وتعرف بعض المنظمات ىذه المتونات الفرعية تما

توفر بيئة الرقابة االنضباط والييتل الالزمين لتحقيق أىداف المنظمة. وى:  بيئة الرقابة. (1)
تشمل المعايير واجبة التطبيق على أنشطة المنظمة، أال وى: القيم األخالقية وقيم النزاىة، 
سناد السلطة  وفلسفة العمل ونمط التشغيل المعتمدين ف: اإلدارة، والييتل التنظيم:، وا 

 لموارد البشرية وممارساتيا، وتفاءة العاملين.والمسؤولية، وسياسة ا

يستلزم ىذا تحديد وتحليل المخاطر ذات الصلة المرتبطة بتحقيق أىداف تقدير المخاطر.  (2)
 المنظمة.

تتمثل ىذه ف: السياسات واإلجراءات الموضوعة من أجل تفالة تنفيذ توجييات أنشطة الرقابة.  (3)
ا يلزم من الموافقات والتفويضات وعمليات التحقق اإلدارة العليا. وى: تشمل أنشطة من قبيل م

 والمطابقة واستعراضات األداء التشغيل: وأمن األصول واإلشراف على الموظفين.

                                                      

14 http://www.ifad.org/deveffect/mfdr/MfDR_booklet.pdf. 
 .JIU/REP/2011/5 p.21الوثيقة  15
مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، إطار الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر؛ وإطار الضوابط الداخلية في برنامج األمم المتحدة  16

 اإلنمائي.
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يتعلق ىذا المتون الفرع: باألنظمة والعمليات الت: تدعم التحديد المعمومات واالتصاالت.  (4)
طار زمن: يمتنان المو  بالغ المعلومات ف: شتل وا  ظفين من االضطالع والتسجيل وا 

 بمسؤولياتيم. 
ينطوي ىذا على استعراض أنشطة المنظمة ومعامالتيا من أجل تقدير جودة األداء  الرصد. (5)

 بمرور الوقت وتحديد ما إذا تانت الضوابط فعالة أم ال. 

 بيئة الرقابة
القية، وذلك على يتعين على موظف: الصندوق أن يتقيدوا دائما ف: سلوتيم وأعماليم بأعلى المستويات األخ -19

جراءات التنفيذ المستمدة  النحو المبين ف: سياسة الموارد البشرية ف: الصندوق وتذلك ف: قواعد الموظفين وا 
 من تلك السياسة. 

وبناء على سياسة الموارد البشرية ف: الصندوق، يتفل رئيس الصندوق مراعاة سياسة الموارد البشرية؛ وليذا  -21
قبل المجلس التنفيذي ف: وضع إجراءات وفقا للمبادئ المرشدة المبينة الغرض فوض رئيس الصندوق من 

، أصدر رئيس الصندوق وثيقة قواعد الموظفين 2011ف: سياسة الموارد البشرية. وف: ديسمبر/تانون األول 
جراءات التنفيذ الجديدة )نشرة رئيس الصندوق رقم   (.PB/2011/09وا 

الت: تتطلب من تل الموظفين بصرف النظر عن  السموك مدونة قواعدتشمل إجراءات التنفيذ أيضا  -21
( أنيم قرأوا مدونة قواعد السلوك وفيموىا وسوف يتفلون 1درجاتيم الوظيفية أن يقدموا إقرارا سنويا بما يل:: )

( تل مصادر الدخل والسلع 3( تل صور تضارب المصالح، بما ف: ذلك مظاىرىا؛ )2االمتثال ليا؛ )
ضافة إلى ذلك، يتعين على فئات معينة من الموظفين والخدمات واألصول ال متأتية من خارج الصندوق. وا 

ملء بيان اإلفصاح المال: السنوي، على أساس سري، يحتوي على معلومات مفصلة عن األصول والخصوم 
ية المالية من أجل تحديد أوجو تضارب المصالح المحتملة، بما ف: ذلك مظاىرىا، الناشئة من الحيازات المال

للموظفين أو ارتباطاتيم الخاصة أو أنشطتيم الخارجية. ويجوز أن يؤدي تخلف الموظفين المعنيين عن 
 االمتثال لاللتزامات المبينة أعاله إلى اتخاذ تدابير تصحيحية أو انضباطية.

ع ومن أجل تفالة اتساق أعمال الصندوق مع القواعد واإلجراءات األساسية وتجاوب الصتوك القانونية م -22
المشورة القانونية للييئات الرئاسية ف: الصندوق  مكتب المستشار العاماالحتياجات المتغيرة للمنظمة، يوفر 

دارتو العليا.  وا 

، وىو مسؤول عن الترويج والنيوض بأرفع المستويات األخالقية 2011ف:  مكتب الشؤون األخالقيةأنشئ  -23
ة العليا ويعزز ويروج معايير النزاىة المتوقعة داخل ف: المنظمة. ويضطلع المتتب بتوفير اإلرشاد لإلدار 

المنظمة. ويقوم المتتب ف: إطار أدائو لتلك الميمة بإدارة األخالقيات وبرامج متافحة التحرش ف: المنظمة، 
ضافة إلى ذلك، يقوم المتتب باستعراض ادعاءات  جراء تدريب للموظفين ف: تلك المجاالت. وا  وقام بوضع وا 

قواعد السلوك ويطلب إلى متتب المراجعة واإلشراف إجراء تحقيق مع تفالة السرية وحماية انتياك مدونة 
الموظفين من االنتقام جراء اإلبالغ عن إساءة السلوك والتعاون ف: عمليات التدقيق أو التحقيق المصرح 

اإلجراءات الت: قد  بيا. وتقدَّم أيضًا المشورة تحت جناح من السرية إلى المديرين والموظفين يوميًا بشأن
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تشتل انتياتًا لمدونة قواعد السلوك أو القيم األساسية للصندوق. تما يتولى متتب الشؤون األخالقية إدارة 
 17.برنامج اإلقرارات السنوية المقدمة من الموظفين واإلفصاح المال: السنوي

 تقدير المخاطر
دارة المخاطر الت: يمتن أن تعو  -24 ق تحقيق ىدف الصندوق، صيغت المبادئ من أجل االرتقاء بتقدير وا 

وتوفر ىذه السياسة  18.سياسة إدارة المخاطر المؤسسيةالمرشدة ألنشطة إدارة المخاطر المؤسسية ف: وثيقة 
أيضا الوسيلة الييتلية لتحديد المخاطر الت: تنطوي علييا أنشطة الصندوق وترتيب تلك المخاطر حسب 

دارتيا، وى: تحدد األدوار والمسؤوليات الرئيسة لتل األطراف المعنية بأنشطة إدارة المخاطر  أولويتيا وا 
 المؤسسية.

 وفقا للسياسة: -25

اإلرشاد بشأن إدارة المخاطر ف: سياق تسيير السياسات، والبرامج، والمشروعات الجديدة  المجمسيقدم 
 واإلشراف علييا.

جراءات إدارة المخاطر فيو، بغية  لجنة مراجعةوتستعرض  الحسابات دوريًا المخاطر المحدقة بالصندوق وا 
دارة المخاطر الت: أنشأتيا اإلدارة تتفل حماية فعالة ألصول الصندوق،  التثبت من أن نظم الرقابة الداخلية وا 

 وترفع تقاريرىا إلى المجلس التنفيذي عن نتائج عمليات االستعراض ىذه.

، فيو مسؤول أمام المجلس التنفيذي عن تنفيذ ئبه ونوابه المساعديننا، بدعم من دوقرئيس الصنأما 
 عمليات إدارة المخاطر، ومن ثم تنفيذ سياسة إدارة المخاطر المؤسسية. 

المساعدة إلى اإلدارة ف: توجيو تطوير إدارة المخاطر المؤسسية ف:  لجنة إدارة المخاطر المؤسسيةوتقدم 
الصندوق، وتنسق تنفيذىا، وتستعرض وترصد عمليات ومخرجات ىذه اإلدارة بصورة منتظمة. وتسيم اللجنة 
ف: تعليم وتدريب الموظفين، وتستعرض تطوير وتحديث سمات المخاطر المؤسسية، وترفع تقاريرىا بانتظام 

 لى اإلدارة.عن ذلك إ

ثقافة إدارة المخاطر وتتفل التنفيذ المناسب للسياسات واإلجراءات، وتحم: أصول الصندوق.  اإلدارةوترعى 
 وعلى اإلدارة أن تتخذ التدابير المالئمة إلدارة المخاطر بصورة متواصلة ونشطة.

األداء تجزء من مياميم بدور ىام ف: رصد إدارة المخاطر المؤسسية وجودة  المراجعون الداخميونويضطلع 
االعتيادية. على أنيم ال يتحملون المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ أو صون إدارة المخاطر المؤسسية. ويساعد 
ىؤالء المراجعون اإلدارة والمجلس التنفيذي/لجنة مراجعة الحسابات من خالل رصد عمليات وأنشطة إدارة 

 المخاطر، وتقييميا، وتفحصيا، واإلبالغ عنيا.

                                                      

 .PB/2011/05الوثيقة  17
 .EB /2008/94/R.4الوثيقة  18
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ف: عمليات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية ويتحملون مسؤوليتيا. وعلى وجو  الموظفينويسيم تل 
الخصوص فإنيم يساندون تطوير وتحديث الوثائق المتعلقة بالمخاطر، ويحددون ويقدرون المخاطر ف: 

 19.مجاالت عمليم، ويساىمون ف: التخفيف من حدتيا

 أنشطة الرقابة
من المعايير الت: تعين الييتل التنظيم: المتسلسل الداخل: وتيفية ممارسة سلطة رسخ الصندوق مجموعة  -26

وصالحيات رئيس الصندوق وتذلك سلطة وصالحيات موظفيو من أجل ضمان الرقابة على سير عمل 
 المنظمة سيرا سليما. 

ول عن تسيير وىو مسؤ  20وفقا التفاقية إنشاء الصندوق فإن رئيس الصندوق ىو الممثل القانون: للصندوق -27
ويرد تعيين سلطة  21.أعمال الصندوق، وذلك تحت إشراف وتوجيو مجلس المحافظين والمجلس التنفيذي

 رئيس الصندوق وصالحياتو على وجو أتثر تفصيال ف: مختلف الوثائق والصتوك األساسية.

رئيس وال يتمتع أي موظف ف: الصندوق بأي سلطة ما لم تتن ىذه السلطة قد فوضت إليو من قبل  -28
الصندوق وفقا إلطار تفويض السلطة. ووفقا ليذا اإلطار، يجوز لرئيس الصندوق أن يفوض سلطتو إلى 

وقد  22مسؤول ف: الصندوق، ما لم يتن ذلك التفويض ممنوعا صراحة أو ضمنا بموجب قواعد المنظمة.
م تل وىو يض 2011ديسمبر/تانون األول  7وافق رئيس الصندوق على إطار تفويض السلطة ف: 

الذي يعتبر وديعا  بدليل الصندوقتفويضات السلطة السابقة والحالية. ويرتبط ىذا اإلطار ارتباطا صارما 
 مقننا لتل السياسات واإلجراءات والقواعد واللوائح والتعليمات المتعلقة بتسيير عمل الصندوق. 

ر ف: الصندوق تمؤسسة، وتمشيا مع إطار تفويض السلطة ف: الصندوق وبغية تحسين عملية صنع القرا -29
( لجنة إدارة 1تتصور ما يل: ضمن جملة أمور: ) مراجعة عممية صنع القراروافق رئيس الصندوق على 

وتتولى  23تنفيذية يتولى رئاستيا رئيس الصندوق وتضم نائب رئيس الصندوق وتل نواب الرئيس المساعدين
لجنة إدارة العمليات الت: يترأسيا نائب الرئيس ( و 2) 24المسؤولية عن القرارات المتعلقة بمسائل السياسات؛

وتضم عضوية لجنة إدارة العمليات  25.وتتون مسؤولة عن التنسيق واتخاذ القرارات بشأن األمور التشغيلية
تل نواب الرئيس المساعدين والمستشار العام ومدير متتب الرئيس ونائب الرئيس وسترتير الصندوق 

وأبقت ىذه الوثيقة  26يا مديرين آخرين ف: الصندوق تأعضاء متناوبين.تأعضاء دائمين؛ تما تضم عضويت
على فريق إدارة الصندوق القائم بالفعل، والذي يضطلع بمسؤولية مناقشة القضايا والموضوعات االستراتيجية 
الت: تتطلب التشاور التشارت: األوسع نطاقا. ويرأس ىذا الفريق رئيس الصندوق ويضم ف: عضويتو 

نة إدارة العمليات ومديري الصندوق ومستشاري أعضاء لجنة اإلدارة التنفيذية. وباإلضافة إلى أعضاء لج
                                                      

 .EB 2008/94/R.4الوثيقة  19
 )ح(. 8، البند 6اتفاقية إنشاء الصندوق، المادة  20
 )د(. 8البند  6اتفاقية إنشاء الصندوق، المادة،  21
 تفويض السلطة، القسم باء. 22
 .PB/2013/03الوثيقة  23
وهو يعمل كأمين لهذه اللجنة، بينما يشارك المستشار تتلقى هذه اللجنة الدعم في عملياتها من قبل مدير مكتب الرئيس ونائب الرئيس،  24

 (.PB/2012/05العام فيها كمستشار للجنة اإلدارة التنفيذية )الوثيقة 
 .PB/2009/04اآلن محل الوثيقة  PB/2012/05حلت الوثيقة  25
هذه اللجنة، بينما يقوم المستشار الخاص مدير مكتب المراجعة واإلشراف وكذلك مدير مكتب التقييم المستقل أو نائبه مراقبان دائمان في 26

 .IC/PMD/1لنائب الرئيس بمهام أمين اللجنة. انظر الوثيقة 
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ذلك، ومن أجل االضطالع بالوظائف المتعلقة باإلدارة المالية واالستثمارات، أنشأ رئيس الصندوق لجنة إدارة 
  27ستشارية لالستثمار والمالية(.تتولى إسداء المشورة إليو بشأن االستثمار والشؤون المالية )ى: اللجنة اال

لييتل  إعادة التشكيلوتمشيا مع مراجعة عملية صنع القرار، اضطلع الصندوق أيضا بسلسلة من عمليات  -31
إدارتو من أجل توضيح المسؤوليات وترتيبات التبعية وضمان تحقيق أىداف المنظمة. وقد شرع الصندوق 

زء من جدول أعمال التغيير واإلصالح، وقد طالت ىذه ، وذلك تج2009ف: عملية إعادة التشتيل ف: عام 
 ويمتن تلخيص ىذه التغييرات تما يل::  28العملية تل الدوائر.

تعزيز متتب الرئيس ونائب الرئيس من خالل تعيين نائب رئيس متّلف بمسؤوليات واضحة ومن  (1)
 خالل توحيد المتتب تحت مدير مشترك؛ 

انقسام دائرة المالية واإلدارة السابقة إلى دائرة العمليات المالية برئاسة نائب الرئيس المساعد لدائرة  (2)
العمليات المالية، وذلك تدائرة منفصلة بيدف تعزيز عملية اإلدارة المالية، ودائرة خدمات المنظمة 

فعالية االستفادة من عمل  المنفصلة تتولى الدور القيادي ف: إصالح الموارد البشرية وتتفل تعزيز
 شعبة تتنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ 

االستعاضة عن شعبة السياسات والتخطيط االستراتيج: السابقة بدائرة منفصلة ى: دائرة  (3)
دارة المعرفة ويترتز  دارة المعرفة، ويرأسيا نائب الرئيس المساعد لدائرة االستراتيجية وا  االستراتيجية وا 

قدرات الصندوق على صياغة االستراتيجيات متوسطة األجل إلى طويلة األجل عمليا ف: تعزيز 
 ومناصرة السياسات على المستوى العالم: والترويج لتعزيز تقاسم المعرفة داخل المنظمة وخارجيا؛

تعزيز دائرة إدارة البرامج عن طريق إنشاء شعبة البيئة والمناخ، وتعزيز قدرات شعبة السياسات  (4)
قنية من خالل إحداث أثر مباشر على جودة البرامج، وتعزيز إطار تنفيذ البرامج من والمشورة الت

 خالل توسيع الحضور القطري؛
 تعزيز استقالل متتب التقييم المستقل ف: الصندوق؛ (5)
 إنشاء متتب الشؤون األخالقية ت: يساىم ف: إرساء ثقافة األخالق؛ (6)
إنشاء متتب الشراتات وتعبئة الموارد الذي تعزيز قدرات تعبئة الموارد ف: الصندوق من خالل  (7)

 .يترأسو مستشار رفيع المستوى لرئيس الصندوق

 المعمومات واالتصاالت
 EB)الوثيقة  سياسة الصندوق الخاصة بنشر الوثائقعلى  2010وافق الصندوق ف: عام  -31

2010/100/R.3/Rev.1يا الصندوق، ( الت: أرست مبدأ افتراض النشر التامل لجميع الوثائق الت: ينتج
وبموجب ىذه السياسة يفصح الصندوق عن تل المعلومات المتعلقة بعملياتو وأنشطتو ما لم تتن ىناك 
أسباب قاىرة تحمل على عتس ذلك. ويرد ف: الملحق الثالث من ىذه السياسة )تحت عنوان "االستثناءات 

وقد أسيمت ىذه السياسة منذ  المقترحة"( بيان لفئات المعلومات المحظورة من حيث اإلفصاح للجميور.
اعتمادىا ف: تحقيق تعزيز تبير لتقاسم المعلومات والمعرفة بين الصندوق ودولو األعضاء وشرتاء التنمية 

 والجميور فضال عن تحسين فيم وتقدير عمليات الصندوق وأنشطتو. 
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اإلجراءات  الت: تبين PB/2010/02بنشرة رئيس الصندوق رقم  التواصل مع موظفي الصندوقييتدي  -32
خطارات الشبتة  المتعلقة بإصدار نشرات رئيس الصندوق ومذترات رئيس الصندوق ونشرات المعلومات وا 

 الداخلية. 

ويجري أيضا الترويج إلبالغ موظف: الصندوق بالمقررات الت: تتخذىا إدارة الصندوق من خالل ما يل::   -33
ولجنة إدارة العمليات على الشبتة الداخلية ( نشر محاضر اجتماعات تل من لجنة اإلدارة التنفيذية 1)

 ( عقد االجتماعات المفتوحة مع موظف: الصندوق. 2للصندوق؛ )

الييئات الرئاسية للصندوق بما ينجز من  إبالغيتطلب المتون الفرع: الخاص بالمعلومات واالتصاالت  -34
 ة ف: الذيل المرفق.أىداف وتذلك بحالة األنشطة. ويتم ذلك من خالل سلسلة من الوثائق المعروض

 الرصد
المكتب الميثاق بين ميام المراجعة الداخلية والتحقيقات. ويحتم أنشطة ىذا  كتب المراجعة واإلشرافيجمع م -35

الذي وافق عليو رئيس الصندوق واستعرضتو لجنة مراجعة الحسابات  29لممكتب المراجعة واإلشراف المعد
)ج( 1-4وفقا للفقرة  2010لمجلس التنفيذي ف: أبريل/نيسان وعرض للتأتيد على الدورة التاسعة والتسعين ل

 من الميثاق.

وفيما يتعلق بوظيفة المراجعة الداخلية، يتولى المتتب تقدير مدى تفاية عمليات الصندوق ف: مجال إدارة  -36
ات دقيقة المخاطر والرقابة والتسيير بما يضمن ما يل:: )أ( أن المعلومات المالية واإلدارية والتشغيلية معلوم

وموثوقة وتقدم ف: حينيا؛ )ب( أن األنشطة تلتزم بالسياسات والمعايير واإلجراءات واالتفاقات والقوانين 
واللوائح السارية؛)ج( أنو يتم اتتساب األصول والموارد واستخداميا وحمايتيا على النحو الواجب؛ )د( تنفيذ 

 البرامج والخطط وتحقيق األىداف.

من الوثيقة الت:  42التحقيقات، يرد بيان أنشطة المتتب ف: مجال التحقيقات ف: الفقرة وفيما يتعلق بوظيفة  -37
 تنظم عملو، تحت القسم المتعلق بآليات الشتاوى واالستجابة.

يرفع مدير متتب المراجعة واإلشراف تقاريره إلى رئيس الصندوق وىو مسؤول أمامو مباشرة. ويرفع مدير  -38
س الصندوق وتحال بدون تغيير إلى لجنة مراجعة الحسابات موجزة النتائج المتتب تقارير سنوية إلى رئي

البارزة ف: مجال اإلشراف بما ف: ذلك التوصيات المتعلقة بتحسين إجراءات اإلدارة والوضع الخاص بيا 
 30.سواء الت: اتخذت أو المزمع اتخاذىا استجابة للنتائج المبلغ عنيا

ف: الصندوق تقاريره إلى المجلس التنفيذي وىو مسؤول أمامو مباشرة عن تسيير  مكتب التقييم المستقليرفع  -39
أعمال التقييم المستقلة للسياسات واالستراتيجيات والعمليات المالية للصندوق. ويتولى متتب التقييم المستقل 

يفاء بميمتو أيضا تقييم عمليات األعمال المؤسسية والضرورية لتعزيز الفعالية اإلنمائية للصندوق واإل
اإلجمالية. عالوة على ذلك يوفر متتب التقييم التعليقات، وحيث ما تان ذلك قابال للتطبيق، النصح فيما 
يتعلق بتعزيز قدرات التقييم الذات: للصندوق، وبخاصة يقوم المتتب بذلك من خالل استعراض تقرير الفعالية 

رير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم اإلنمائية للصندوق وتوفير تعليقات متتوبة عليو، وتق
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وتدابير اإلدارة، وذلك عن طريق المشارتة ف: منتديات ضمان الجودة الرئيسية ف: المنظمة، وبدءا من عام 
ويرد المزيد من التوضيح واإلرشاد بشأن  31.من خالل القيام بالتثبت من تقارير إنجاز المشروعات 2011

الت: وافق علييا المجلس  32ف: الصيغة المنقحة من سياسة التقييم ف: الصندوقالغرض من المتتب ودوره 
 .2011التنفيذي ف: مايو/أيار 

 آليات الشكاوى واالستجابة 

 المتون الثالث من متونات إطار المساءلة القوي ىو آليات الشتاوى واالستجابة الراسخة.  -41

نوات الت: تضعيا المنظمة الت: تمتن الدول األعضاء وتعرف وحدة التفتيش المشترتة ىذه اآلليات بأنيا "الق -41
أو ضد قرارات اإلدارة  االلتزامواألطراف المعنية والموظفين والمستفيدين من تقديم الشتاوى بشأن قضايا عدم 

وأعماليا. وتعتبر آليات االستجابة على ذات القدر من األىمية ف: تفالة أال يقتصر األمر على إمتانية قيام 
ثارة مواضع القلق، بل أن الدول ا ألعضاء واألطراف المعنية والمستفيدين والموظفين من تقديم الشتاوى وا 

تتون تلك الشتاوى موضع االستعراض والتصرف بشأنيا على النحو السليم ف: غضون ميالت زمنية 
 33."وآليات محددة

األطراف الثالثة من أجل التعبير وقد وضع الصندوق آلية للشتاوى للموظفين، والبلدان المقترضة/المتلقية و  -42
عن عدم رضاىم وعن مخاوفيم. وتعمل آليات الشتاوى واالستجابة ف: الصندوق، الت: تضم آليات رسمية 

 وغير رسمية، تما يل:: 

  ضمن جملة أمور، المسائل المتعلقة بالتحقيق ف: مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوقيتولى ،
ادعاءات الممارسات غير السليمة من قبل التيانات والمتعاقدين واألفراد ف: األنشطة الت: يموليا 
الصندوق و/أو يديرىا بصورة مباشرة أو عن طريق ما يقدمو من قروض ومنح؛ وادعاءات السلوك 

ساءة التصرف من قبل الموظ فين. ثم تعرض نتائج التحقيقات على لجنة الجزاءات غير المرض: وا 
 باعتبارىا الجياز االستشاري لدى رئيس الصندوق. 

  بتعزيز وترويج بيئة عمل مواتية، وخالية من التحرش والتخويف،  مكتب الشؤون األخالقيةيضطلع
ية اإلرشاد لإلدارة وتشجع االنفتاح والثقة واحترام التنوع. وفضال على ذلك، يوفر متتب الشؤون األخالق

 من أجل تفالة استيفاء ممارسات الصندوق وعملياتو لمعايير النزاىة. 
 ى: التنظيم الوحيد الذي يمثل موظف: الصندوق. وتحتم  المجنة التنفيذية لرابطة موظفي الصندوق

ين التعاون بين ىذه اللجنة وبين الصندوق الشروط واألوضاع المبينة ف: اتفاق التعاون المعقود ب
 .1891سبتمبر/أيلول  21الصندوق واللجنة المذتورة ف: 

  الت: تتألف من اإلدارة العليا للصندوق، بمسؤولية استعراض نتائج التحقيقات لجنة الجزاءاتتضطلع ،
الت: يجرييا متتب المراجعة واإلشراف بشأن الحاالت المحتملة لممارسات تنطوي على مخالفات ف: 
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أنشطة الصندوق وعملياتو، وتحديد ما إذا تان يلزم فرض جزاء أو ما إذا تان ينبغ: اتخاذ أي إجراء 
 : ضوء تلك النتائج أم ال. آخر ف

وتعمل ىذه اللجنة تجياز توصية يعرض توصياتو على رئيس الصندوق الذي ينفرد بسلطة اتخاذ 
القرار قيما يتعلق بالتدابير االنضباطية الواجب فرضيا على الموظفين. وتقرر ىذه اللجنة أيضا 

سواء أتانت تيانات خاصة  الجزاءات الواجب فرضيا من جانب الصندوق حيثما ثبت أن منشآت ما،
أم أفرادا، بما ف: ذلك استشاريو الصندوق، ولتن عدا موظف: الصندوق، قد اشتغلت بممارسات تنطوي 

  34.على مخالفات فيما يتصل باألنشطة والعمليات الممولة من الصندوق

  ية والتدابير يتعين تقديم الطعون ضد القرارات اإلدار . )التسهيل( المنازعاتاآللية البديمة لتسوية
االنضباطية المتخذة قبل الموظفين بطلب متتوب موجو إلى رئيس الصندوق التماسا للعرض على آلية 
التيسير. واليدف من عملية التيسير ىو الترويج لتسوية القضايا موضع النزاع بين الطرفين بأي طريقة 

ية الخالف، يمتن للموظف تقديم يراىا الميسر مالئمة. فإذا تبين أن عملية التيسير لم تنجح ف: تسو 
 طعن إلى مجلس الطعون المشترك. 

 ىو آلية داخلية لالحتتام أنشئ ت: يتلقى الطعون ضد القرارات اإلدارية  مجمس الطعون المشترك
والتدابير االنضباطية المتخذة قبل الموظفين والنظر فييا ورفع التوصيات والنتائج إلى رئيس الصندوق 

 ون المقدمة من الموظفين. فيما يخص تلك الطع

  .للموظفين الحق ف: الطعن على قرار نيائ: الطعن أمام المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية
 اتخذه رئيس الصندوق أمام تلك المحتمة وفق اإلجراءات المقررة ف: نظاميا األساس: وقواعدىا. 

 .ف: الطعن على أي مسألة تتعلق  للموظفين الحق الطعن أمام المحكمة اإلدارية لألمم المتحدة
 بصندوق معاشات التقاعد المشترك لموظف: األمم المتحدة أمام ىذه المحتمة.

  .يسري التحتيم أمام محتمة التحتيم الدائمة )القواعد االختيارية التحكيم أمام محكمة التحكيم الدائمة
ق بمسؤولية الموظف الحال: أو للتحتيم بين المنظمات الدولية واألطراف الخاصة( على أي نزاع يتعل

 السابق ال يتون للمحتمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية اختصاص الفصل فيو. 

  .اعتمد الصندوق سياسة افتراض النشر التامل  2010ف: سبتمبر/أيلول الطعن أمام لجنة اإلفصاح
لثة الت: ترى أن لجميع الوثائق الت: ينتجيا الصندوق. ووفق ىذه السياسة، يمتن لألطراف الثا

الصندوق قد انتيك أحتام سياسة النشر بمنع أو تقييد االطالع على المعلومات أن يرفع طلبا للطعن 
 على القرار أمام لجنة اإلفصاح.

  .وفقا للشروط العامة التحكيم في المنازعات الناشئة بشأن اتفاقيات تمويل المشروعات/البرامج
لتمويل التنمية الزراعية، تسعى األطراف ف: اتفاقية إلى تسوية أي خالف ينشأ بينيا فيما يخص 
اتفاقية تمويل مشروع/برنامج بالطرق الودية، لم يتسن تسوية الخالف بالطرق الودية، يطرح الخالف 

 من الشروط العامة. 4-14للتحتيم لتسويتو وفقا ألحتام البند 
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 تسوى المنازعات الناشئة بشأن أنشطة التوريد حكيم في المنازعات الناشئة بشأن أنشطة التوريد. الت
الت: يقوم بيا مقر الصندوق وفقا للشروط واألوضاع العامة لتوريد السلع والخدمات الت: تنص على 

ض والتعامل أن يسوى أي خالف أو نزاع قانون: يتعلق بعقود التوريد بالطرق الودية عن طريق التفاو 
 المباشر. ويطرح على ىيئة تحتيم أي نزاع ال تتسنى تسويتو بالتفاوض. 

  .تسوى المنازعات أو الخالفات الناشئة عن التحكيم في المنازعات الناشئة بشأن عقود االستشارات
 عقد االستشارة، أو على أمر يرتبط بو، عن طريق التحتيم إذا لم تتسن تسويتو بالطرق الودية.

 فيما يتعلق بالمسائل الناشئة عن تفسير أحتام اتفاقية إنشاء الصندوق  زعات مع الدول األعضاء.المنا
أو تطبيقيا، تتوخى االتفاقية أن أي مسألة تنشأ بين أي عضو والصندوق أو بين أعضاء الصندوق 

االتفاقية  وتتوخى 35بشأن تفسير أحتاميا أو تطبيقيا تحال إلى الييئات الرئاسية للصندوق للبت فييا.
أيضا أنو إذا نشأ نزاع بين الصندوق ودولة لم تعد عضوا، أو بينو وبين أي عضو ف: وقت تتون 

 36.عمليات الصندوق قد انتيت فيو، يحال النزاع إلى ىيئة تحتيم متونة من ثالثة محتمين

 ركائز المساءلة 
: تطبيقو إال إذا تان مدعوما بما يل:ف: التقرير، يخلص المفتش إلى أن إطار المساءلة القوي ال يمتن  -43

 37و)ب( ثقافة قوية بشأن المسألة. الشفافية

على سياسة منقحة للنشر أسيمت ف: تعزيز  2010وتأتيدا من الصندوق اللتزامو بالشفافية، وافق ف: عام  -44
 ميم لتقاسم المعلومات والمعرفة بين الصندوق والدول األعضاء وشرتاء التنمية والجميور. 

ن الشفافية ال تتعلق فحسب بتون المعلومات "متاحة خارج المنظمة" بل أيضا بتون المعلومات "متاحة غير أ -45
 2010وف: ىذا الصدد، وبغية تعزيز الشفافية إزاء الموظفين، وضعت إجراءات ف: عام  38".داخل المنظمة

(. PB/2010/02تنظم إبالغ نشرات رئيس الصندوق ومذترات رئيس الصندوق إلى الموظفين )الوثيقة 
ويجري أيضا الترويج للتواصل مع موظف: الصندوق بشأن صنع القرار على مستوى السياسات والعمليات 
من خالل نشر محاضر اجتماعات تل من لجنة اإلدارة التنفيذية ولجنة إدارة العمليات على الشبتة الداخلية 

 للصندوق وعقد االجتماعات المفتوحة مع موظف: الصندوق.

مبادئ فإن تمد فعالية إطار المساءلة على البيئة السائدة داخل المنظمة. وتما أوضحت ىذه الوثيقة، تما تع -46
ضافة إلى ذلك، اتخذ الصندوق العديد  المساءلة مجسدة ف: عدد من سياسات الصندوق وقواعده السارية. وا 
من اإلجراءات الرامية إلى الترويج لثقافة مساءلة قوية: فنظام اإلدارة المستندة إلى النتائج المطبق ف: 

قرار المؤسسية الذي استحدث ف: عام الصندوق، وتحسين إدارة المخاطر، واإلطار الجديد لعملية صنع ال
نشاء لجنة اإلدارة التنفيذية ولجنة إدارة العمليات ومتتب الشؤون األخالقية جميعيا ما ى: إال أمثلة 2009 ، وا 

 قليلة على جيود الصندوق الرامية إلى تعزيز ىذه الرتيزة بالغة األىمية. 

                                                      

 من اتفاقية إنشاء الصندوق. 1، البند 11المادة  35
 من اتفاقية إنشاء الصندوق. 2، البند 11المادة  36
 .JIU/REP/2011/5 P.7-8الوثيقة  37
 .JIU/REP/2011/5الوثيقة  38
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عزيز نظام المساءلة فيو ما يل:: اىتمامو المستمر ومما يبرىن أيضا على التزام الصندوق التزاما ثابتا بت -47
بمشاعر الموظفين وشواغليم، من خالل مسوح الموظفين، واىتمامو بالتوصيات الناتجة عن تلك المسوح؛ 
واالعتراف برابطة موظف: الصندوق تمنتدى للتشاور يمتن أن تناقش فيو القضايا محل االىتمام العام لدى 

، يشجع الصندوق مساءلة الموظفين وتحفيزىم عن طريق منح جوائز للموظفين الموظفين. وفضال على ذلك
تاحة فرص التدريب ليم.   وا 

 

 
 


