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  بيان املهمة*    
  

ملا كانت وحدة التفتـيش املشـتركة هـي اهليئـة الرقابيـة اخلارجيـة املسـتقلة الوحيـدة يف           
منظومـة األمـم املتحــدة الـيت يعهــد إليهـا بـإجراء عمليــات التفتـيش والتقيــيم والتحقيقـات علــى        

  نطاق املنظومة ككل، فإا دف إىل ما يلي:  

علــــى االضــــطالع مســــاعدة األجهــــزة التشــــريعية يف املنظمــــات املشــــاركة   (أ)  
مبسؤولياا اإلدارية فيما خيتص بوظيفتها املتعلقـة بالرقابـة علـى كيفيـة إدارة األمانـات للمـوارد       

  البشرية واملالية واملوارد األخرى؛  

املساعدة علـى زيـادة كفـاءة وفعاليـة األمانـات املعنيـة يف النـهوض بالواليـات           (ب)  
  ظمات؛  التشريعية وحتقيق أهداف املهام احملددة للمن

  العمل على زيادة التنسيق بني مؤسسات منظومة األمم املتحدة؛    (ج)  

حتديد أفضل املمارسات، واقتراح معايري مرجعية، وتسـهيل تبـادل املعلومـات      (د)  
  على نطاق املنظومة بأسرها.

  
   

  
  

 .٢٠١٩-٢٠١٠، املرفق األول: إطار وحدة التفتيش املشتركة االستراتيجي املنقّح للفترة A/66/34انظر   *  
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  رسالة من الرئيس    
  

ــالفقرة    تركة يف مــن النظــام األساســي لوحــدة التفتــيش املشــ   ١٠مــن املــادة  ١عمــال ب
ــا        ــذي يتضــمن بيان ــر الوحــدة الســنوي هــذا، ال منظومــة األمــم املتحــدة، يســرين أن أقــدم تقري

كـــانون األول/  ٣١كـــانون الثاين/ينـــاير إىل  ١باألنشـــطة الـــيت اضـــطلعت ـــا يف الفتـــرة مـــن 
  .٢٠١٦، وخمططا لربنامج عملها لعام ٢٠١٥  ديسمرب

الســنوية الســبعني إلنشــائها؛  بالــذكرى  ٢٠١٥وقــد احتفلــت األمــم املتحــدة يف عــام    
، فتحتفل وحدة التفتيش املشـتركة بالـذكرى السـنوية اخلمسـني لتأسيسـها.      ٢٠١٦يف عام  أما

وتــود الوحــدة يف هــذا الســياق أن تكــرر تأكيــد التزامهــا بالعمــل بشــكل فعــال بصــفتها اآلليــة   
شـاركة. وتكـرس   الرقابية اخلارجية الوحيدة على نطاق املنظومة اليت تغطـي مجيـع املنظمـات امل   

الوحدة نفسها من جديد لتلبية االحتياجات واملتطلبات اخلاصة باهليئات التشريعية للمنظمـات  
املشاركة وجمالس إدارا، مع العمل عن كثب مع الرؤساء التنفيذيني لتلـك اهليئـات واـالس.    

فعاليـة وكفـاءة    كذلك جتـدد الوحـدة التزامهـا بتنفيـذ واليتـها املتمثلـة يف املسـاعدة علـى تعزيـز         
ــا بينــها. وســوف تتكيــف الوحــدة مــع            ــم التنســيق فيم ــات املشــاركة، فضــال عــن دع املنظم
األولويــات اجلديــدة الــيت حتــددها اهليئــات التشــريعية. فعلــى ســبيل املثــال، يطــرح تنفيــذ خطــة    

اليت اعتمدت مؤخرا سلسلة مـن التحـديات أمـام منظومـة األمـم       ٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام 
دة على مدى العقد ونصف العقـد املقـبلني. وتلتـزم وحـدة التفتـيش املشـتركة بـأن تـؤدي         املتح

  دورا داعما يف جمال التصدي هلذه التحديات، يف إطار واليتها.

ــل           ــتجابة بشــكل كام ــى مواصــلة االس ــا عل ــيش املشــتركة عزمه وتؤكــد وحــدة التفت
عــن كثــب مــع اهليئــات  لشــواغل واحتياجــات الــدول األعضــاء، وعلــى االســتمرار يف العمــل   

ــذيني وأصــحاب املصــلحة        ــا ورؤســائها التنفي ــات املشــاركة وجمــالس إدار التشــريعية للمنظم
  اآلخرين من أجل إجناز مهمتها، وزيادة فعاليتها كأداة فعالة للرقابة يف منظومة األمم املتحدة.  

 ، قامــت الوحــدة بنشــر مخســة تقــارير علــى نطــاق املنظومــة، وتقريــر ٢٠١٥ويف عــام   
ــإلدارة. ومــن املقــرر أن تكتمــل يف        يغطــي عــدة منظمــات، وسلســلة مــن الرســائل املوجهــة ل

. واضـطلعت الوحـدة   ٢٠١٥األسابيع والشهور املقبلـة مخسـة مشـاريع إضـافية بـدأت يف عـام       
بعدد من األنشطة األخرى، مبا يف ذلك مواصلة عمليـة اإلصـالح اخلاصـة ـا، وتعزيـز أنشـطة       

، وتوثيــق التعــاون مــع خمتلــف منتــديات اإلدارة والرقابــة. واضــطلعت   التواصــل وتعبئــة املــوارد
الوحدة أيضا مبشروعني منوذجيني صـدر مـا تكليـف مـن اجلمعيـة العامـة بشـأن إجـراء تقيـيم          
مستقل علـى نطـاق املنظومـة يف سـياق اسـتعراض السياسـات الـذي جيـري كـل أربـع سـنوات            

  إلمنائية.لألنشطة التنفيذية اليت تضطلع ا املنظومة ا
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وقد ركزت الوحدة لدى اختيار وتنفيذ برنامج عملها على مدى السـنة املاضـية علـى      
كل من البعدين االستراتيجي والتنفيذي لألنشطة اليت اضـطلعت ـا املنظمـات املشـاركة، مـع      
مراعــاة الواليــات املســندة مــن اهليئــات التشــريعية/جمالس اإلدارة، واملقترحــات الــواردة مــن         

ــة، فضــال عــن املخــاطر املرتبطــة باملنظومــة ككــل. وأويل     املنظمــات ــات الرقابي ــار  واهليئ االعتب
لألهداف الرئيسية املتعلقة بتعزيـز الكفـاءة والفعاليـة داخـل املنظمـات نفسـها وبزيـادة التنسـيق         
فيما بينها، وكذلك لضرورة أن تقدم للهيئات التشريعية للمنظمات املشـاركة وجمـالس إدارـا    

  لتنفيذيني توصيات عملية ميكن االستناد إليها.  ورؤسائها ا

ــزم اختــاذ إجــراءات بشــأن التوصــيات          ــؤثرا، يل ويف ســبيل أن يكــون عمــل الوحــدة م
املقبولــة: ويتضــح هــذا مــن الــدعوة الــيت وجهتــها اجلمعيــة العامــة إىل اهليئــات التشــريعية الختــاذ  

عمليـة اختـاذ القـرارات     إجراءات ملموسة بشأن التوصيات. وسوف تسـعى الوحـدة إىل تيسـري   
التشريعية، مبـا يف ذلـك عـن طريـق تقـدمي توصـيات عمليـة قابلـة للتنفيـذ ميكـن االسـتناد إليهـا،             

  تركز على النتائج وتعاجل قضايا حمددة حتديدا دقيقا.  

وقد اعترفت الدول األعضاء بقيمة نظام التتبع الشبكي الـذي وضـعته الوحـدة وتقـوم       
ــول     ــتخدامه لرصــد مــدى قب ــادة يف عــدد      باس ــنة املاضــية زي وتنفيــذ توصــياا، وشــهدت الس

تــزال  مســتعملي النظــام. غــري أن مســألة اســتمرار الــدعم الــالزم لتحديثــه وصــيانته الدوريــة ال  
تشكل حتديا. وميكن أن يتيح نظر األمني العـام يف خيـارات استضـافة املوقـع الشـبكي للوحـدة       

  ، فرصة حلل هذه املسألة.  ٧٠/٢٤٧رها داخليا، حسب ما طلبته اجلمعية العامة يف قرا

ــق مبســأل          ــق فيمــا يتعل ــزخم املتحق ــى ال ــام املاضــي، حافظــت الوحــدة عل  ةوخــالل الع
إصالحها الـداخلي، مـن خـالل حتـديث إجـراءات عملـها الداخليـة. وتتضـمن الصـيغة املنقحـة           
عدة مسات جديدة مثل تعزيز ضمان اجلودة، وإيالء مزيد مـن االهتمـام لضـرورة زيـادة فعاليـة      
املمارسات واإلجراءات املتبعة فيمـا يتعلـق بـاإلدارة والرقابـة واملسـاءلة، واقتـراح سـبل جديـدة         

تقـــارير إىل اهليئـــات التشـــريعية/جمالس اإلدارة، وحتديـــد املبـــادئ التوجيهيـــة للتعامـــل  لتقـــدمي ال
  املنهجي مع التعليقات واملالحظات الواردة من املنظمات املشاركة.

ــام         ــيش املشــتركة لع ــل وحــدة التفت ــامج عم ــألف برن ــن ســبعة مشــاريع    ٢٠١٦ويت م
تشـاورية. وهـي تغطـي مسـائل      جديدة. وقد اختريت تلـك املشـاريع بعنايـة مـن خـالل عمليـة      

ذات أمهية على نطاق املنظومة ودف إىل التصدي لتلك املسائل من منظور اسـتراتيجي يقـوم   
على تقييم املخاطر. وتشمل تلك املشاريع اسـتعراض عمليـة تقـدمي اخلـدمات اإلداريـة؛ وإدارة      

ــراء اال       ــم املتحــدة؛ واســتعراض سياســات الســفر؛ وإج ــة األم ــارف يف منظوم ستعراضــات املع
املتعلقة باملساءلة والرقابة حتـت قيـادة اجلهـات املاحنـة؛ وإجـراء اسـتعراض شـامل للـدعم املقـدم          
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على نطاق املنظومـة للـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة؛ وإجـراء االستعراضـات املتعلقـة بـالتنظيم          
ــا معقــوال ومزجيــا جيــدا مــن االستعراضــات الــيت     تشــمل  واإلدارة. ومتثــل هــذه املشــاريع توازن

املنظومة برمتها واالستعراضات اخلاصة بفرادى املنظمات، وهي تتسـم بـدرجات متفاوتـة مـن     
  التعقيد كما يتفاوت النطاق الذي تغطيه.

 ٢٠١٥ويف اخلتام، أود أن أودع املفتشني األربعة الذين تركـوا الوحـدة يف ايـة عـام       
التشـكيل اجلديـد إىل تغـري كـبري يف     وأعرب عن الترحيب احلار مبن سيخلفوم. وقد أدى هذا 

التوازن بني اجلنسني داخل الوحدة: إذ أن هنـاك اآلن ثالثـة نسـاء مـن جممـوع املفتشـني البـالغ        
تـزال غـري كافيـة، حنـو حتسـني       أحد عشر مفتشا، مما يشكل خطوة بارزة، حـىت وإن كانـت ال  

  متثيل املرأة يف وحدة التفتيش املشتركة.  

  مكوالنغاريأشا) غوبيناتان توقيع(

  الرئيس
  ٢٠١٦كانون الثاين/يناير  ٢٢جنيف، 
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  الفصل األول

  ٢٠١٥جماالت النشاط الرئيسية يف عام     
  
نشــاطان هامــان،  ٢٠١٥بــرز مــن بــني األنشــطة الــيت اضــطلعت ــا الوحــدة يف عــام     - ١

ني يتصل أحدمها بعملـها الفـين، واآلخـر بـاجلهود املتواصـلة الـيت تبـذهلا الوحـدة مـن أجـل حتسـ           
بإنفـاذ   ٢٠١٥إجراءات عملها الداخلية. فعلـى املسـتوى الفـين، قامـت الوحـدة عمليـا يف عـام        

الدور املنوط ا بصفتها اهليئة الرقابيـة اخلارجيـة الوحيـدة علـى نطـاق املنظومـة املكلفـة بواليـة         
واسعة النطاق على صعيد التقييم والتفتـيش والتحقيـق. وقـد جتلـى هـذا يف اضـطالع الوحـدة،        

)، مبهـام  ٦٩/٢١٧ و ٦٨/٢٢٩اء على أمور من بينها طلب اجلمعية العامـة (انظـر القـرارين    بن
أكثر تعقيدا تتعدد فيها اجلهات صاحبة املصلحة وجيري يف إطارها دراسـة األثـر املترتـب علـى     
الدعم الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة فيما يتعلق باألهداف اإلمنائية، باإلضـافة إىل التركيـز   

قليدي على حتسـني اإلدارة وطـرق اسـتخدام األمـوال وكفاءـا، حسـب املنصـوص عليـه يف         الت
). وســترد تفاصــيل هــذا العمــل يف الفــروع   ٣١/١٩٢مــن النظــام األساســي (القــرار   ٥املــادة 

، ولربنـــامج العمـــل  ٢٠١٥الـــواردة أدنـــاه الـــيت تقـــدم مـــوجزا للتقـــارير الصـــادرة يف عـــام        
  .  ٢٠١٦  لعام

العمليات الداخلية، واصلت الوحدة حتسـني إجـراءات عملـها الداخليـة،     وفيما يتعلق ب  - ٢
واســتمرت يف إعــداد دورة ختطــيط العمــل الــيت تغطــي فتــرة ســنتني، وهــي تواظــب علــى اختــاذ  
التدابري من أجل تنفيذ التوصيات ذات الصلة املنبثقـة عـن اسـتعراض النظـراء، وال سـيما وضـع       

بأنشطة التواصل وبناء اخلربة الداخلية. وتعترف الوحـدة   استراتيجية لتعبئة املوارد واالضطالع
بأن بعض اجلوانب االنتقالية واالحتياجات اخلاصة بالتعلم املرتبطة بنظام أوموجا قـد أثـرت يف   

  العمليات الداخلية، كما أثر فيها شغور بعض الوظائف.  
  

  العالقات مع هيئات الرقابة والتنسيق األخرى  -ألف   

، شــاركت الوحــدة يف االجتمــاع الثالثــي الســنوي  ٢٠١٥يف كــانون األول/ديســمرب   - ٣
هليئــات الرقابــة الــثالث، وهــي جملــس مراجعــي احلســابات ومكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة  
ووحدة التفتيش املشتركة. ومت تعميم ومناقشة مشروع برنـامج العمـل اخلـاص بكـل مـن هـذه       

ل جتنـب التـداخل واالزدواج وحتقيـق مزيـد مـن التعاضـد       اهليئـات الـثالث للعـام املقبـل مـن أجـ      
  والتعاون بشأن املواضيع ذات االهتمام املشترك.  
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واستمر التواصل مع أمانة جملس الرؤسـاء التنفيـذيني بشـأن عـدة أبعـاد، تشـمل تبـادل          - ٤
  املعلومات بشأن ااالت احملددة لفرادى مشاريع اهليئات املعنية وخطط عملها.  

  
  ٢٠١٥التقارير والرسائل املوجهة لإلدارة الصادرة يف عام   -بـاء   

، أنتجـت الوحـدة مخسـة تقـارير علـى نطـاق املنظومـة بشـأن املواضـيع          ٢٠١٥يف عام   - ٥
التالية: تعميم العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئـق؛ وتقـدمي الـدعم للـدول اجلزريـة الصـغرية       

تصـاالت؛ واألنشـطة واملـوارد املخصصـة للتصـدي      النامية؛ وسياسات وممارسـات اإلعـالم واال  
لتغري املناخ؛ وخدمات أمني املظامل اليت توفرهـا املنظمـات. وقـد أعـد تقريـر واحـد السـتعراض        
التعــاون فيمــا بــني اللجــان اإلقليميــة لألمــم املتحــدة. وأصــدرت سلســلة مــن الرســائل املوجهــة  

ــا       ــد منحه ــود بع ــيم أنشــطة إدارة العق ــإلدارة: بشــأن تقي ــوظفني    ١٤يف ل ــة؛ وســالمة امل منظم
وأمنهم؛ وامتثال إحدى املنظمـات املشـاركة للمعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام؛ ومـدى         
قبــول أربــع منظمــات وتنفيــذها لتوصــيات الوحــدة (انظــر املــوجزات الــواردة يف الفقــرات مــن  

  أدناه والقائمة الواردة يف املرفق األول). ٢٧إىل   ٦
  

االستنتاجات والتوصيات الرئيسية الـواردة يف التقـارير واملـذكرات والرسـائل     موجزات     

  ٢٠١٥املوجهة لإلدارة اليت مت إعدادها يف عام 

تقييم ألداء مؤسسات منظومة األمم املتحدة يف تعميم العمالـة الكاملـة واملنتجـة والعمـل         

  )A/70/678الالئق (

ــيم تقــدير مــدى تلبيــة مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة للــدعوة       - ٦ مت مــن خــالل التقي
الواردة يف قرارات الس االقتصادي واالجتماعي إىل إدماج املبادئ املتعلقة بالعمـل الالئـق يف   
خططهــا االســتراتيجية/أعماهلا علــى خمتلــف املســتويات (املســتوى املشــترك بــني الوكــاالت         

قر واملسـتويان اإلقليمـي والقطـري) ـدف اسـتخدام الـدروس املسـتفادة يف وضـع         ومستوى امل
. ومت حتديـد اآلليـات القائمـة داخـل منظومـة األمـم       ٢٠١٥الصيغة النهائيـة خلطـة مـا بعـد عـام      

املتحدة لتعميم مراعاة ذلك املنظور وتقييم العقبـات الـيت تعـوق التنفيـذ وحتديـد جوانـب البيئـة        
ــاج    ــن إدم ــيت متكــن م ــف املســتويات، وكــذلك        ال ــى خمتل ــق عل ــل الالئ ــة بالعم القضــايا املتعلق

التحــديات الــيت تواجــه املنظومــة يف هــذا الصــدد. وحــدد التقيــيم أيضــا التجــارب الناجحــة          
واملمارسات اجليدة املتعلقة بتعميم مراعاة برنامج العمـل الالئـق يف أنشـطة مؤسسـات منظومـة      

  األمم املتحدة.  
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مــا أن عمليــة تعمــيم مراعــاة برنــامج العمــل الالئــق يف أنشــطة        ووجــد التقيــيم عمو   - ٧
ــدرا متوســطا مــن النجــاح. وكانــت هنــاك            مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة قــد لقيــت ق
اختالفات واسعة داخل هذه املنظمات، فقد أظهر البعض مستوى رفيعـا مـن التعمـيم يف حـني     

الالئـق. ويتضـمن التقيـيم سـبع     أن البعض اآلخـر مل يضـطلع بـأي أنشـطة تتعلـق مبسـألة العمـل        
توصــيات، إحــداها موجهــة إىل الــس االقتصــادي واالجتمــاعي، وأخــرى إىل جملــس إدارة        
منظمة العمل الدولية، وأربع توصـيات موجهـة إىل األمـني العـام وتوصـية واحـدة إىل الرؤسـاء        

  التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة.
  

العامة لألمم املتحـدة لتحديـد معـايري االسـتعراض الشـامل       التوصيات املقدمة إىل اجلمعية    

  )A/69/921للدعم الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة للدول اجلزرية الصغرية النامية (

وفقـا   ٢٠١٥أدرجت وحدة التفتيش املشتركة هـذا املشـروع يف برنـامج عملـها لعـام        - ٨
ــرة      للو ــة يف الفق ــة العام ــن اجلمعي ــا م ــة املســندة إليه ــا   ١٢الي ــن قراره . وحــددت ٦٩/٢١٧م

الوحدة ااالت اليت ينبغي تناوهلـا يف اسـتعراض شـامل لتعزيـز تنفيـذ إجـراءات العمـل املعجّـل         
  للدول اجلزرية الصغرية النامية (مسار ساموا).

ااالت اليت ينبغي النظر فيهـا يف  ووجه التقرير إىل اجلمعية العامة ست توصيات تبني   - ٩
استعراض شامل لكفالة تناول املسائل التالية: (أ) حتديد دور مؤسسات منظومة األمم املتحـدة  
يف تقدمي الدعم إىل الدول اجلزرية الصـغرية الناميـة، مـع االعتنـاء بأوجـه التـرابط بـني الواليـات         

نــاخ، واحلــد مــن خطــر الكــوارث، ومتويــل   العامليــة (مثــل أهــداف التنميــة املســتدامة، وتغــري امل  
التنميــة، ومــا إىل ذلــك) ــدف مســاعدة الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة علــى حتقيــق التنميــة    
املستدامة؛ (ب) تقييم إدارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة باألمانـة العامـة ومكتـب املمثـل        

الساحلية والـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة،     السامي املعين بأقل البلدان منواً والبلدان النامية غري 
ــة         ــدى فعالي ــوارد وم ــانني للم ــل الســامي وختصــيص الكي ــب املمث ــات املســندة إىل مكت والوالي
ــم املتحــدة        ــة لألم ــة العام ــا إدارات األمان  ــيت تضــطلع ــيم األدوار ال ــهما؛ (ج) تقي التنســيق بين

ــة (    ــل مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنمي ــني   وكياناــا، مث ــة املشــتركة ب ــاد) واألمان األونكت
الوكاالت لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث واللجان اإلقليميـة، ومـدى تنسـيق براجمهـا     
دعما للدول اجلزرية الصـغرية الناميـة؛ (د) تقيـيم دور العمـل الـذي يؤديـه الفريـق االستشـاري         

ميــة، الــذي ترأســه إدارة الشــؤون  املشــترك بــني الوكــاالت املعــين بالــدول اجلزريــة الصــغرية النا 
االقتصادية واالجتماعية، يف النهوض بتنفيذ مسـار سـاموا؛ (هــ) حتليـل البنيـة املؤسسـية الراميـة        
إىل تعزيــز أوجــه التــآزر علــى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة يف دعــم الــدول اجلزريــة الصــغرية   

ــن     ــرات م ــا للفق ــة، وفق ــة العامــ    ١٢٤إىل  ١٢٢النامي ــرار اجلمعي ــن ق ــز ٦٩/١٥ة م ؛ (و) تعزي
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التنســيق بــني مكتــب املمثــل الســامي املعــين بأقــل البلــدان منــواً والبلــدان الناميــة غــري الســاحلية    
ــز        ــن أجــل تعزي ــة م ــة وإدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعي ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري وال

  ر وشفافيتها.  الفاعلية يف تقدمي التقارير إىل الدول األعضاء وحتسني نوعية تلك التقاري

ــر الوحــدة،     ٦٩/٢٨٨ويف القــرار   - ١٠ ــع التقــدير بتقري ــة العامــة علمــا م ، أحاطــت اجلمعي
ــذلك الطلــب، أدرجــت الوحــدة      ــإجراء االســتعراض الشــامل. واســتجابة ل وكلفتــها كــذلك ب

، وســتنجز نتــائج هــذا املشــروع يف  ٢٠١٥يف برنــامج عملــها الســنوي لعــام   امشــروعا جديــد
  من القرار املذكور أعاله. ٤غطي النطاق احملدد يف الفقرة وست ٢٠١٦منتصف عام 

  
  )A/70/677-E/2016/48(التعاون فيما بني اللجان اإلقليمية لألمم املتحدة     

اإلقليميـة، والتعـاون بـني    قيم االستعراض أمهية وفعالية التعاون احلايل فيما بني اللجـان    - ١١
اللجان اإلقليميـة والكيانـات األخـرى التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة، وال سـيما يف إطـار آليـة           
ــى الصــعيدين اإلقليمــي          ــة بــني هيئــات إدارة اللجــان اإلقليميــة عل التنســيق اإلقليميــة، والعالق

ــة اخلمــس بــدور مهــم يف اجلمــع بــني     املعنــيني بــاألمر مــن  والعــاملي. وتضــطلع اللجــان اإلقليمي
كيانات منظومـة األمـم املتحـدة واجلهـات الفاعلـة غـري التابعـة لألمـم املتحـدة مـن أجـل وضـع             
ــة      ــة الرئيســية، وتعتــرب األدوار التحليلي ــادرات العاملي ــاء التوافــق يف اآلراء ومتابعــة املب املعــايري وبن

ة. ومـع اعتمـاد خطـة التنميـة     واملعيارية اليت تؤديها اللجـان اإلقليميـة هـي مـوطن قوـا الرئيسـي      
، تتبـوأ هـذه اللجـان موقعـا ميكنـها مـن أن تكـون مبثابـة جسـر          ٢٠٣٠املستدامة الطموحة لعام 

يربط بني العمليات على األصعدة العاملي واإلقليمي والـوطين يف تنفيـذ خطـة التنميـة املسـتدامة      
  وحتقيق أهداف التنمية املستدامة. ٢٠٣٠  لعام

أشار إىل ضرورة حتسني آليات التعـاون وقـدم عـدة توصـيات يف سـبيل      غري أن التقرير   - ١٢
حتقيق هذه الغاية. وأوصى التقرير األمنـاء التنفيـذيني للجـان اإلقليميـة مبراجعـة أسـلوب العمـل        
املتبع يف اجتماعام وجلسام التحاورية. وأشار التقرير إىل ضـرورة زيـادة توضـيح دور كـل     

واألفرقة اإلقليميـة التابعـة موعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة. ورئـي يف        من آلية التنسيق اإلقليمية 
التقريــر أن مــن شــأن تقــدمي اللجــان اإلقليميــة لتقــارير موضــوعية وحتليليــة منتظمــة إىل الــس    
االقتصادي واالجتماعي واجلمعية العامة أن يساعد على حتسني التعريـف بـدورها علـى صـعيد     

التقريـر أيضـا مقترحـات ـدف إىل تعزيـز التماسـك والتـآزر علـى         مقر األمم املتحـدة. وطـرح   
  نطاق ركيزة األمم املتحدة املتعلقة بالتنمية.
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  )JIU/REP/2015/4سياسات وممارسات اإلعالم واالتصاالت يف منظومة األمم املتحدة (    

ــه    شــدد هــذا االســتعراض الــ   - ١٣ ذي مشــل املنظومــة بأســرها علــى الــدور اهلــام الــذي يؤدي
اإلعالم واالتصاالت يف إعادة تأكيد أمهية منظومة األمم املتحـدة وتقويـة مصـداقيتها وصـورا     
ومسعتها من خالل اتباع ج استراتيجي يف أداء املهام املعنية. وحدد االستعراض تسـعة معـايري   

ت لألهـداف واألولويـات التنظيميـة. وتركـز هـذه املعـايري       لكفالة دعم مهام اإلعالم واالتصاال
ــة         ــة إمكاني ــة؛ وكفال ــى مســتوى املنظوم ــتراتيجيات لالتصــاالت عل ــى وضــع اس خصوصــا عل
الوصــول إىل املــديرين التنفيــذيني واتســاق أعمــال التخطــيط والرســائل املوجهــة؛ وبنــاء القــدرة  

ــذ أنشــ       ــات أو تنفي ــددة اللغ ــة متع ــى إصــدار منتجــات إعالمي ــات؛ ورصــد   عل ــددة اللغ طة متع
  األنشطة.  تلك

ودعا االستعراض، يف إطار تقييم آليات التنسيق على نطاق املنظومـة، إىل إجيـاد أوجـه      - ١٤
للتضافر يف العمل بني فريق األمم املتحدة لالتصـاالت علـى مسـتوى كبـار املسـؤولني والفريـق       

املتحـدة اإلمنائيـة. وعـرض االسـتعراض     العامل املعين باالتصاالت والدعوة التابع موعة األمـم  
إجنــازات الترتيبــات احملليــة والتحــديات الــيت تصــادفها يف التــرويج ملهــام اإلعــالم واالتصــاالت    
املشتركة بني مؤسسات املنظومة من خالل مراكز األمم املتحدة لإلعالم وأفرقة األمم املتحـدة  

  احمللية لالتصاالت.
  

ــوارد املخ       ــة     اســتعراض األنشــطة وامل ــاخ يف مؤسســات منظوم ــتغري املن صصــة للتصــدي ل

  )A/70/627املتحدة (  األمم

مشل االستعراض املنظمات املشاركة وعددا من أمانات االتفاقيات البيئية، مع التركيـز    - ١٥
املنــاخ. وبلــغ جممــوع النفقــات بوجـه خــاص علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــري  

ــيت ــة      الـ ــات البيئيـ ــدة واالتفاقـ ــم املتحـ ــة األمـ ــات منظومـ ــار مؤسسـ ــرفت يف إطـ ــا صـ ــد بأـ أفيـ
مليــون دوالر يف فتـرة الســنتني   ١ ٨٨٢األطـراف علــى األنشـطة املتصــلة بـتغري املنـاخ      املتعـددة 
ة مليـــون دوالر لفتـــر ٢ ٠٢٧، وبلغـــت التوقعـــات اخلاصـــة بتلـــك النفقـــات  ٢٠١٣-٢٠١٢

. ورأت معظــم املنظمــات أــا تســاهم يف التخفيــف مــن تغــري املنــاخ   ٢٠١٥-٢٠١٤الســنتني 
التكيف معه باعتبار ذلك من النواتج اجلانبية ألهدافها األساسـية. وباسـتثناء حـاالت قليلـة،      أو
تضع تلك املنظمات منهجية حمددة لتتبع العمل املنفذ فيما يتعلق بـتغري املنـاخ حبسـب أنـواع      مل

شطة والتمويل. وتفتقر منظومة األمم املتحـدة ككـل إىل منهجيـة مشـتركة راسـخة تسـهل       األن
تبيان األعمال حبسب القطاع والتأثري يف سياق التصدي لـتغري املنـاخ. ولعـل منهجيـة مـن هـذا       
القبيل قد تكون مفيدة يف تعزيـز التنسـيق وتوطيـد أوجـه التـآزر ضـمن منظومـة األمـم املتحـدة          
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األداء يف منــع ومكافحــة اآلثــار الســلبية لــتغري املنــاخ. وتضــمن االســتعراض  ليتســىن هلــا توحيــد
ســت توصــيات، اثنتــان منــها موجهتــان إىل اهليئــات التشــريعية، وترمــي التوصــيات إىل كفالــة   
التنسيق على نطاق املنظومة، واملساءلة، وحتسني تقاسـم املعلومـات، ودعـم نقـل التكنولوجيـا،      

ضايا تغري املناخ على املستوى القطـري، ال سـيما مـن خـالل إدراج     وتوجيه االهتمام الكايف لق
  هذه القضايا يف أطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية.

  
استعراض خدمات أمني املظامل اليت توفرها املنظمـات علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة           

)JIU/REP/2015/6(  

مؤسسـة مشـاركة تـوفر ملوظفيهـا      ٢٨مؤسسـة مـن أصـل     ١٩أوضح االسـتعراض أن    - ١٦
حاليا خدمات أمني املظامل. وكشف االستعراض أيضا عن عدم كفاية الفهم العـام لـدور أمـني    
ــأن تــدرج      املظــامل املعــين باملنظمــات أو للمبــادئ الــيت يعمــل مبوجبــها. وأوصــى االســتعراض ب

 استقصــاءات آراء موظفيهــا أســئلة عــن خــدمات أمــني املظــامل مــن أجــل حتديــد  املؤسســات يف
األنشــطة الالزمــة إلذكــاء وعــي املــوظفني مبهــام أمــني املظــامل وحتســني فهمهــم هلــا. وأوضــح      
االستعراض أن املوظفني العاملني يف مكاتب املقر أفضل حاال من زمالئهـم العـاملني يف امليـدان    

لى التكنولوجيـا للتواصـل مـع أمـني املظـامل اخلـاص ـم الـذي عـادة          الذين كثريا ما يعتمدون ع
يكــون موجــودا يف املقــر. ودعــا االســتعراض إىل اتبــاع ــج يركــز تركيــزا أكــرب علــى تلبيــة  مــا

احتياجــات العمــالء ويتــيح هلــم خيــار اللجــوء إىل أي مــن أمنــاء املظــامل يف مؤسســات منظومــة  
  زائرين ملواقع عمل املوظفني.األمم املتحدة، سواء كانوا مقيمني أو 

ونظرا إىل أن االختصاصات الـيت ميـارس مبوجبـها أمنـاء املظـامل يف مؤسسـات منظومـة          - ١٧
بـد   األمم املتحدة مهامهم ليست شاملة وأن معظمها يعود إىل أكثر مـن عقـد مـن الـزمن، فـال     

نسـقة للممارسـة   من حتديثها ونشرها على املؤسسات املعنية. وال توجـد إجـراءات أو معـايري م   
العملية هلذه املهام. ونتيجة لذلك، تتعذر مقارنة اإلحصاءات املبلـغ عنـها مقارنـة كاملـة، ومـن      
مث، يلزم إعداد دليل منسق عن إدارة القضايا يف منظومـة األمـم املتحـدة. وأوصـى االسـتعراض      

أداء أمنـاء   بتوفري تدريب مستمر يشتمل علـى إجـراءات العتمـاد أمنـاء املظـامل. وينبغـي كفالـة       
املظــامل ملهــامهم مبهنيــة وحتســني أدائهــم باســتمرار وتقييمــه ومســاءلتهم عنــه مــن خــالل عمليــة  

  تشمل ممثلي اإلدارة واملوظفني.  

وشدد االستعراض على ضرورة أن تتيح مجيع املؤسسات ألمني املظامل إمكانيـة تقـدمي     - ١٨
 يتسىن للدول األعضاء أن حتـدد شـواغلها   تقارير عن املسائل النظامية إىل هيئاا التشريعية حىت

وأولوياــا الرئيســية يف حالــة وجــود تضــارب يف األولويــات أو يف حالــة قلــة املــوارد. وأخــريا،  
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ينبغي لشبكة أمناء املظامل والوسطاء يف األمم املتحدة واملنظمات الدولية التابعـة هلـا أن تشـكل    
تحـدة ليتعامـل مـع التحـديات احملـددة الـيت       فريقا فرعيا يقتصر على مؤسسات منظومة األمـم امل 

  تعترض هذه املؤسسات ومع التوصيات الواردة يف التقرير.  
  

  )JIU/ML/2015/1الرسالة املوجهة لإلدارة بشأن سالمة املوظفني وأمنهم (    

، يف إجــراء ٢٠١٤نــامج عملــها لعــام شــرعت وحــدة التفتــيش املشــتركة، يف إطــار بر   - ١٩
اســتعراض شــامل لســالمة املــوظفني وأمنــهم يف مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة. ووجهــت  

رسـالة ذات طـابع سـري تتضـمن نتـائج البعثـات امليدانيـة الـيت          ٢٠١٥الوحدة لإلدارة يف عـام  
  أجرا إلعداد االستعراض.

ن املسائل املدرجـة باسـتمرار يف جـدول    وما زالت مسألة أمن موظفي األمم املتحدة م  - ٢٠
أعمال املنظمة وموضـوعا مـن مواضـيع عمليـة إصـالحها. وتـويل املنظمـة أمهيـة كـبرية لسـالمة           
املوظفني وأمنهم بالنظر إىل عدد وطبيعـة وخطـورة احلـوادث األمنيـة الـيت وقعـت يف السـنوات        

املتحـدة. وكـان اهلـدف     األخرية، واليت أسفرت عن إصابة ومقتل عدد كبري من موظفي األمم
ــدم يف عــام       ــذ أن قُ ــدم احملــرز من ــيم التق ــق   ٢٠٠٨األويل مــن االســتعراض هــو تقي ــر الفري تقري

املســتقل املعــين بســالمة وأمــن مــوظفي األمــم املتحــدة ومبانيهــا علــى الصــعيد العــاملي املعنــون     
املتحـدة   ، وال سيما مـدى التحسـن الـذي طـرأ علـى نظـام األمـم       “ثقافة لألمن واملساءلة حنو”

إلدارة األمن استجابة للنقاط اليت حددها التقرير املذكور آنفا يف جماالت معينـة؛ وتقيـيم مـدى    
قدرة نظام األمم املتحدة احلايل إلدارة األمـن علـى التصـدي للتحـديات املتوقعـة وغـري املتوقعـة        

ان؛ ومــدى الــيت جتاــه علــى الصــعيد العــاملي؛ وتقيــيم مــدى اتســاقه علــى صــعيدي املقــر وامليــد 
فعاليته مـن حيـث التكلفـة، أي مـا إذا كـان يـوفر ألصـحاب املصـلحة الرئيسـيني فيـه خـدمات            
قيمة مقابل األموال املخصصـة لـه؛ وحتديـد الثغـرات القائمـة والتحسـينات املطلوبـة يف مـوارده         

  وأساليب إدارته وتنظيمه.  

مانـة العامـة يف مسـعى    وقد وجهت تلك الرسالة إىل إدارة شؤون السالمة واألمـن باأل   - ٢١
إلطالع اإلدارة العليا على النتائج احملددة املنبثقة عن البعثات امليدانية. وتضمنت الرسـالة سـت   
توصيات تركـز علـى املسـائل الـيت يـتعني معاجلتـها، وقـد حظيـت مجيعهـا بقبـول إدارة شـؤون            

 ملزمـة لكـي   السالمة واألمن. وتضمنت الرسالة أيضا توصيات ومقترحات غـري رمسيـة أو غـري   
تنظــر فيهــا اإلدارة العليــا إلدارة شــؤون الســالمة واألمــن يف ســياق مخــس جمــاالت اســتراتيجية   
حمددة هي: ثقافة األمن؛ وإدارة املعلومات؛ ومعايري السالمة واألمن؛ وإدارة األزمـات األمنيـة؛   

ــواردة يف الرســالة علــى أعضــاء      ــائج والتوصــيات ال الشــبكة واملــوارد والتمويــل. وعرضــت النت
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املشــتركة بــني الوكــاالت إلدارة املســائل األمنيــة، فأســهمت الرســالة بــذلك يف املناقشــة العامــة 
  املتعلقة بسالمة املوظفني وأمنهم.

  
ــال           ــة لالمتث ــذهلا منظمــة الســياحة العاملي الرســالة املوجهــة لــإلدارة بشــأن اجلهــود الــيت تب

  )JIU/ML/2015/2للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام (

عملية التفتيش الـيت أجريـت يف إطـار متابعـة اسـتعراض      ”عقب صدور التقرير املعنون   - ٢٢
)، JIU/REP/2014/5“ (ألســـاليب التنظـــيم واإلدارة يف منظمـــة الســـياحة العامليـــة  ٢٠٠٩عـــام 

رة إىل األمـني العـام ملنظمـة السـياحة العامليـة      اوجهت رسالة مفصلة من الرسائل اليت توجه لإلد
عــن مــدى تنفيــذ املنظمــة للتوصــيات الــثالث الــيت قدمتــها وحــدة التفتــيش املشــتركة واملعــايري    

ة الدوليـــة املتعلقـــة بأفضـــل املمارســـات لالنتقـــال بشـــكل ســـلس إىل املعـــايري احملاســـبي   ١٦ الــــ
  العام.  للقطاع

  
الرســـائل املوجهـــة لـــإلدارة بشـــأن اســـتعراض مـــدى قبـــول توصـــيات وحـــدة التفتـــيش        

  وتنفيذها  املشتركة

، ٢٠١٢بعــد مــرور ثــالث ســنوات علــى بــدء العمــل بنظــام التتبــع الشــبكي يف عــام       - ٢٣
قدمتـها  قررت الوحدة اسـتعراض مـدى قبـول املؤسسـات املشـاركة وتنفيـذها للتوصـيات الـيت         

كـل مؤسسـة وإصـدار    “ ألداء”. ومشـل االسـتعراض حتلـيال    ٢٠١٢-٢٠٠٦الوحدة يف الفترة 
. وتألف االستعراض مـن حتليـل   ٢٠١٦-٢٠١٥سلسلة من الرسائل املوجهة لإلدارة يف الفترة 

ــد        ــذها هلــا مــن أجــل حتدي ــول املؤسســات لتوصــيات الوحــدة وتنفي مقــارن ملتوســط معــدل قب
؛ وحتليــل الجتاهــات معــدالت القبــول  “عــايل واملتوســط والضــعيف ال”املؤسســات ذات األداء 

ــر؛          ــنوات أو أكث ــذ مخــس س ــذ من ــيت مل تنف ــد للتوصــيات ال ــذ يف كــل مؤسســة؛ وحتدي والتنفي
يف كــل مؤسســة؛ واســتعراض ملعــدالت “ غــري ذات صــلة”واســتعراض للتوصــيات الــيت تعتــرب 

التشــريعية يف كــل مؤسســة؛ قبــول التوصــيات وتنفيــذها مــن جانــب الــرئيس التنفيــذي واهليئــة  
وحتليل لعملية النظر يف التقارير من جانب اهليئات التشـريعية لتلـك املؤسسـات. وقـد صـدرت      

  ثالث رسائل موجهة لإلدارة، هي:
  

  )JIU/ML/2015/3األمانة العامة لألمم املتحدة (    

أن معدل تنفيـذ التوصـيات أدىن مـن متوسـط مجيـع مؤسسـات        خلص االستعراض إىل  - ٢٤
املنظومــة وأن معــدل قبــول التوصــيات يتجــه حنــو االخنفــاض؛ وكانــت معــدالت قبــول وتنفيــذ   
التوصيات املوجهة إىل اجلمعية العامـة أقـل مـن معـدالت قبـول وتنفيـذ التوصـيات املوجهـة إىل         
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. وما مل يتم وضـع  ٢٠٠٩-٢٠٠٦لفترة توصية مل تنفذ يف ا ١٣٦األمني العام؛ وكانت هناك 
“ املفتوحـة ”آلية مناسبة موضع التنفيذ، سيستمر اإلبالغ عن وجود عدد كبري من التوصـيات  

  املوجهة إىل اهليئات التشريعية وعن اخنفاض معدل القبول والتنفيذ.
  

 )  JIU/ML/2015/4ة (املنظمة العاملية لألرصاد اجلوي    

 عـن  قلـيال  التوصـيات  قبـول  معـدل  اخنفـاض  مـن  الرغم على أنه إىل االستعراض خلص  - ٢٥
ــع متوســط ــذ معــدل وارتفــاع املنظمــات مجي ــاقص فقــد املتوســط، املعــدل عــن كــثريا التنفي  تن

 التوصـيات  مـن  للغايـة  مرتفعـة  مئوية نسبة املنظمة لدى وتوجد الفترة. مدى على املعدلني كال
ــا يف املصــنفة ــري” باعتبارهــا تقاريره ــل ومل .“صــلة ذات غ  يف للمنظمــة التشــريعية اهليئــة متتث
 الصـلة  ذات لألحكـام  كـامال  امتثـاال  فيهـا  والنظر الوحدة تقارير تناول يف اتبعتها اليت املمارسة
 السـنوية  االجتماعـات  مـن  الـرغم  وعلـى  املشتركة. التفتيش لوحدة األساسي النظام يف الواردة

 عامني. أو لعام يتأخر كان ما عادة التوصيات يف النظر فإن التنفيذي، الس يعقدها اليت
  

  )JIU/ML/2015/5برنامج األغذية العاملي (    

 املتوسـط  مـن  أعلـى  معـدالت  لتحقيقـه  العـاملي  األغذيـة  برنـامج  بأداء االستعراض أشاد  - ٢٦
 املعـدالت  هـذه  بـه  اتسمت الذي اإلجيايب الجتاهلو وتنفيذها، الوحدة توصيات قبول حيث من

 توقيـت  ودقـة  طويلـة،  لفتـرة  تنفيـذ  دون ظلت اليت التوصيات عدد واخنفاض الفترة، مدى على
 بشـكل  التشـريعية  اهليئـة  إىل موجهـة  توصية كل معاجلة لكفالة عملية وتنفيذ التقارير، يف النظر
 علـى  تعميمهـا  جيـري  ال التقـارير  أن إال التنفيـذي.  الـس  مـن  رمسيـة  استجابة خالل من حمدد
   .)١(املتابعة واتفاق املشتركة التفتيش لوحدة األساسي النظام يف عليه املنصوص النحو

  
 مــن ١٤ يف منحهــا بعــد العقــود إدارة عمليــات تقيــيم بشــأن لــإلدارة املوجهــة الرســائل    

 )JIU/ML/2015/6( املتحدة األمم منظومة مؤسسات

 وضــعته  الــذي  العقــود إدارة عمليــات  تقيــيم  منــوذج باســتخدام  التقييمــات  أجريــت  - ٢٧
ــدة ــيم الوحـ ــة لتقيـ ــ درجـ ــات جنضـ ــود إدارة عمليـ ــد العقـ ــا بعـ ــات يف منحهـ ــة مؤسسـ  منظومـ

 موحــدة استقصــائية دراســة إىل التقييمــات يف املســتخدمة البيانــات واســتندت املتحــدة. األمــم
 منظومـة  يف هـا وتنظيم العقـود  إدارة” املعنـون  الوحـدة  تقريـر  مع باالقتران منظمة لكل أجريت

 يف لـإلدارة  منفصـل  بشـكل  وجهـت  الـيت  الرسـائل  ).وعنيتJIU/REP/2014/9( “املتحدة األمم
__________ 

ــراره    )١(   ــذي يف قــــ ــاز الــــــس التنفيــــ ــة   ٢/١٧-/م ت٢٠٠٢أجــــ ــوارد يف الوثيقــــ ــرييب الــــ املخطــــــط التجــــ
WFP/EB.2/2002/8-A  وCorr.1/Rev.  
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 األغذيـة  وبرنـامج  اإلمنـائي،  املتحـدة  األمم وبرنامج للطفولة، املتحدة األمم (منظمة منظمة كل
 ومكتـــب العامليـــة، الصـــحة ومنظمـــة الالجـــئني، لشـــؤون املتحـــدة األمـــم ومفوضـــية العـــاملي،

 املتحـدة  األمـم  وصـندوق  األمريكيـة،  للبلدان الصحة ومنظمة املشاريع، خلدمات املتحدة األمم
ــة للســكان، ــة ومنظم ــة األغذي ــة، والزراع ــة واملنظم ــة العاملي ــة، للملكي ــة الفكري ــل ومنظم  العم
 للتنميــة املتحــدة األمــم ومنظمــة والثقافــة، والعلــم للتربيــة املتحــدة األمــم ومنظمــة الدوليــة،

 تقيــيم منــوذج يف الــواردة التقيــيم تصــنيفات بإجيــاز املتحــدة) لألمــم العامــة واألمانــة الصــناعية،
 إدارة عمليـات  نضـج  منظـور  مـن  النتـائج  وحتليل املعنية، باملنظمة اخلاص العقود إدارة عمليات
 بـإدارة  املتعلقـة  القدرات لتنمية خطة لوضع منظمة لكل بداية نقطة وتوفري منحها، بعد العقود
 التعزيز. من مزيد إىل حتتاج أن ميكن اليت ااالت يف العقود

  
  التحقيقات  - جيم  

 والقواعـد  لألنظمـة  املزعومـة  االنتـهاكات  علـى  الوحـدة  جتريهـا  الـيت  التحقيقـات  تركّز  - ٢٨
 الرقابــة هيئــات ورؤســاء التنفيــذيون، الرؤســاء يرتكبــها الــيت ،القائمــة اإلجــراءات مــن وغريهــا

 توجـد  ال الـيت  املنظمـات  موظفـو  واسـتثنائيا  املـوظفني؛  غـري  مـن  املنظمـات  مسؤولوو الداخلية؛
   املتاحة. باملوارد رهنا وذلك حتقيقات، إجراء على الداخلية القدرة لديها

 كفالـة  إىل الوحـدة  تطبقهـا  الـيت  للتحقيقـات  التوجيهيـة  واملبـادئ  العامة املبادئ وترمي  - ٢٩
 املــؤمتر هــاعلي صــدق الــيت املنقحــة الصــيغةب للتحقيقــات املوحــدة التوجيهيــة للمبــادئ االمتثــال
   .٢٠٠٩ عام يف ينيالدول للمحققني العاشر

 منـــها، اثنتـــان عوجلـــت جديـــدة شـــكاوى ثـــالث الوحـــدة تلقـــت ،٢٠١٥ عـــام ويف  - ٣٠
 النهائيـــة الصـــيغة الوحـــدة يف التحقيـــق عنصـــر يضـــع ريثمـــا ،امفتوحـــ الثالثـــة ملـــف زال ومـــا

 .الكامل  للتقييم
  

 التنمية أجل من التنفيذية لألنشطة املنظومة نطاق على املستقل التقييم  - دال  

 دعـم  يف وتأثريهـا  وأمهيتـها  املتحـدة  األمـم  منظومـة  حتققهـا  اليت النتائج تعظيم أجل من  - ٣١
 لتنخـرط  عملها برنامج الوحدة نوعت اإلمنائية، أهدافها حتقيق يف الربامج من املستفيدة البلدان

 املصـلحة  أصـحاب  من وغريها املتحدة األمم منظومة يف املركزية التقييم مكاتب مع شراكة يف
 اللـذين  النمـوذجيني  التقيـيم  ومشـروعي  العامـة  للجمعيـة  التجريبيـة  السياسـة  تنفيذ يف الرئيسيني

 لألنشـطة  املنظومـة  نطـاق  علـى  املسـتقلة  بالتقييمات يتعلق فيما إجراؤمها يتم أن اجلمعية قررت
 مـن  لالسـتفادة  فرصـة  الشـراكة  تلك وتوفر ).٦٨/٢٢٩ القرار (انظر التنمية أجل من التنفيذية
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 إطـار  يف جنـب  إىل جنبـا  تعمـل  وهي املصلحة صاحبة األطراف ملختلف النسبية املضافة لقيمةا
   املنظومة. نطاق على اإلمنائية اجلهود تقييم لدعم متضافرة جهود

 استضــافت ،٢٠١٥ عــام ففــي الرائــد. اجلهــد هلــذا كــبرية مــوارد الوحــدة وخصصــت  - ٣٢
 اضـطالعها  جانـب  إىل وقامـت،  املنظومـة  نطـاق  علـى  املسـتقلة  التقييمـات  تنسيق أمانة الوحدة

 املتأتيـة  امليزانيـة  عـن  اخلارجة للموارد املخصصة االستئمانية الصناديق بإدارة عام، إشرايف بدور
 املتحــدة. األمــم منظومــة ملؤسســات التابعــة التقيــيم مكاتــب مــن والعديــد األعضــاء الــدول مــن

 املـوارد،  وتعبئـة  والـدعوة  السياسـات  وضـع  عـن  املسـؤولة  املؤقتـة  التنسـيق  آللية رئيسا وعملت
ــيت ــني تضــم ال ــة، االقتصــادية الشــؤون إدارة أعضــائها ب ــة واالجتماعي ــم وجمموع  املتحــدة األم

 الشــؤون  لتنســيق  املتحــدة  األمــم  ومكتــب  بــالتقييم، املعــين  املتحــدة  األمــم  وفريــق  اإلمنائيــة،
ــة. الرقابــة خــدمات ومكتــب اإلنســانية، ــوىل الداخلي ــة وتت ــة التنســيق آلي  مســؤولية أيضــاً املؤقت

 التقـدم  وعـن  النموذجيني، وتقييميها إليها املشار السياسة تنفيذ عن تقارير قدمت وقد الرصد،
 لعـام  املسـتقل  التقيـيم  إجـراء  أجـل  مـن  حوارا املؤقتة التنسيق آلية وبدأت الصدد. هذا يف احملرز

    املنظومة. نطاق على املستقلة للتقييمات العامة اجلمعية واستعراض ٢٠١٦

 ضــمان ــدف النمــوذجيني التقيــيمني إجــراء يف قيــادي بــدور الوحــدة واضــطلعت  - ٣٣
 امليزانيـة  وقيـود  املتـاح  الوقـت  يفرضـه  الـذي  والواقـع  اجلـودة  بـني  التـوازن  حتقيـق  مع االستقالل

 مـن:  بكـل  يتعلـق  فيمـا  اإلداري التقيـيم  فريق رئاسة بالترتيب، مفتشان، وتوىل أوموجا. ونظام
 مـع  اإلمنائيـة  للمسـاعدة  املتحـدة  األمـم  عمـل  إطـار  لتقييمـات  تـوليفي ال ستعراضياال قييمالت (أ)

 يف املتحـدة  األمـم  منظومـة  إسهام تقييم (ب) و ؛الفقر على القضاء على خاص بشكل التركيز
 حتقيــق دعــم أجــل مــن اإلحصــائية والقــدرات البيانــات مجــع جمــال يف الوطنيــة القــدرات تعزيــز

 التقييمـان  واسـتخدم  دوليا. عليها املتفق اإلمنائية األهداف من وغريها لأللفية اإلمنائية األهداف
 عــام يف وســينجزان االستشــاريني اخلــرباء أفرقـة  خــدمات ٢٠١٥ عــام يف إجراؤمهــا بــدأ اللـذان 

ــائج وســتقدم .٢٠١٦  عــام يف واالجتمــاعي االقتصــادي الــس حــوار إطــار يف ملناقشــتها النت
 التقـــارير اســـتعراض مهمـــة التقيـــيمني ـــذين يتعلـــق فيمـــا أيضـــاً بالوحـــدة وأنيطـــت .٢٠١٦

 للمـادة  وفقـا  التقـارير  ومتابعـة  اإلداري، التقيـيم  فريـق  عـن  بالنيابة تقارير وإصدار والتوصيات،
  األساسي. نظامها من ١٢

 يف النموذجيـة  املبـادرات  وحتليـل  باسـتعراض  ٢٠١٥ عـام  طـوال  أيضاً الوحدة وقامت  - ٣٤
 خبطـة  يتعلـق  فيمـا  الكليـة  قيمتـها  علـى  للوقـوف  املنظومـة  نطـاق  علـى  املسـتقلة  التقييمـات  جمال

 تقيــيم يف الوحــدة بــه تضــطلع الــذي واملعــزز املســتمر وبالــدور ٢٠٣٠ لعــام املســتدامة التنميــة
 منظومـة  نطـاق  علـى  الوحيـدة  اخلارجية الرقابية اهليئة باعتبارها واليتها إطار يف اإلمنائية اجلهود
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 فإــا بــدورها، اضــطالعها يف والفعاليــة الكفــاءة حتقيــق للوحــدة يتســىن وحــىت املتحــدة. األمــم
ــق اســتخدام تعتــزم ــز أجــل مــن للشــراكات خمتلفــة طرائ ــدور هــذا تعزي ــدروس باســتخدام ال  ال

  املنظومة. نطاق على املستقلة التقييمات جمال يف املبذول الرائد اجلهد من املستفادة
  

  وتنفيذها املشتركة التفتيش وحدة توصيات قبول  - هاء  

 الشبكي التتبع نظام    

 كــبرية اســتثمارات بتوجيــه األخــرية الســنوات يف املشــتركة التفتــيش وحــدة قامــت  - ٣٥
 اجلمعيـة  طلبـات  مـن  العديـد  مـع  متاشـيا  وتنفيـذها،  التوصـيات  قبـول  تتبـع  على قدرا تحسنيل

 ٦٢/٢٤٦ و ٦٠/٢٥٨ و ٥٩/٢٧٢ و ٥٩/٢٦٧ و ٥٥/٢٣٠ و ٥٤/١٦ (القـرارات  العامة
 وقــــــد ).٦٨/٢٦٦ و ٦٧/٢٥٦ و ٦٦/٢٥٩ و ٦٥/٢٧٠ و ٦٤/٢٦٢ و ٦٨ ٦٣/٢٧٢ و

ــع نظــام أدى ــذي الشــبكي التتب  هــذا يف هامــة حتســينات إدخــال إىل ٢٠١٢ عــام يف اعتمــد ال
 إىل الوصـول  املشاركة للمنظمات تتيح الكترونية منصة بوصفه فحسب يعمل ال وهو .الصدد

ــيات ــديث التوصـ ــات وحتـ ــن املعلومـ ــها، عـ ــل حالتـ ــا بـ ــفه أيضـ ــالغ أداة بوصـ ــل لإلبـ  والتحليـ
  البيانية. الرسوم يشمل ألنه اإلحصائي،

 خـالل  من النظام استخدام تسهيل مواصلة املشاركة املنظمات بعض لطلب واستجابة  - ٣٦
 تعليقاـــا وتبـــادل جلمـــع فعاليـــة أكثـــر طريقـــة ووضـــع كافيـــة إضـــافية تصـــدير صـــيغ تطـــوير

ــا ــة الوحــدة أعــدت ،ومقترحا ــة للمواصــفات وثيق ــى حيــدث التقني ــام أساســها عل ــع نظ  التتب
 يف للنظــام جديــدة حمســنة صــيغة طــرح يعتــزم لــذلك، ونتيجــةً الثالــث). املرفــق (انظــر الشـبكي 

 .٢٠١٦  عام
  

  التوصيات عدد    

 التوصـيات  عـدد  ارتفاع إزاء املشاركة املنظمات شواغل ملعاجلة جهودا الوحدة بذلت  - ٣٧
 هـذه  نتـائج  أدنـاه  ١ اجلـدول  ويـبني  إلدارة.لـ  املوجهة والرسائل واملذكرات التقارير يف الواردة
 املوجهـة  والرسـائل  واملـذكرات  التقـارير  حبسـب  التوصـيات  عدد متوسط اخنفض وقد اجلهود.

 هــي فقــط احلامســة والتوصــيات .٢٠١٥ عــام يف ٤,٥ إىل ٢٠١٠ عــام يف ١١,٤ مــن إلدارةلــ
 التقـارير.  نـص  يف األخـرى  االقتراحـات  علـى  الضـوء  يسـلط  بينمـا  النحـو  هـذا  على تصاغ اليت

 املـديرين  أن غـري  ،“امللزمـة  غـري ” التوصـيات  هـذه  متابعـة  رمسيا جيري أن الضروري من وليس
  االعتبار. يف منظمة بكل اخلاصة الظروف أخذ مع تنفيذها، على يشجعون التنفيذين
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  ١ اجلدول
 املشـتركة  التفتـيش  وحـدة  عـن  الصـادرة  والتوصـيات  إلدارةلـ  املوجهـة  والرسائل واملذكرات التقارير عدد

 ٢٠١٥-٢٠١٠ للفترة
  

  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  
جممـــــوع الفتـــــرة 

٢٠١٥-٢٠١٠  

  إلدارةملوجهة لالتقارير واملذكرات والرسائل ا                

علــــى نطــــاق املنظومــــة واملتعلقــــة بعــــدة  املقدمــــة 
٨١٠١٣٥٧٥٤٨  منظمات

٣٢٤٢٣٦٢٠  املتعلقة بفرادى املنظمات
ــائل       ــذكرات والرسـ ــارير واملـ ــوع التقـ جممـ
١١١٢١٧٧١٠١١٦٨  إلدارةملوجهة لا

  التوصيات

علــــى نطــــاق املنظومــــة واملتعلقــــة بعــــدة  املقدمــــة 
٨٥١٠٠٦٥٢٨٦١٣٣٣٧٢  منظمات

٤٠١٠٤٤٦١٦١٦١٣٢  املتعلقة بفرادى املنظمات
١٢٥١١٠١٠٩٣٤٧٧٤٩٥٠٤  جمموع التوصيات  

١١,٤٩,٢٦,٤٤,٩٧,٧٤,٥٧,٤  متوسط عدد التوصيات حبسب النواتج  
  
  .٢٠١٦ الثاين/يناير كانون الشبكي، التتبع نظام  :املصدر  
    

ــيات قبـــول معـــدل     ــة املنظومـــة نطـــاق علـــى املقدمـــة التوصـ  املنظمـــات بفـــرادى واملتعلقـ

  تنفيذها  ومعدل

 بــني فيمــا الصــادرة التوصــيات قبــول معــدل متوســط كــان ،)٢(٢٠١٦ عــام أوائــل يف  - ٣٨
ــواردةو ٢٠١٤ و ٢٠٠٧ عــامي ــارير يف ال ــى املنظمــات بفــرادى املتعلقــة واملــذكرات التق  أعل

 إىل املقدمـة  وللتوصـيات  املنظومـة  نطـاق  علـى  املقدمـة  للتوصـيات  متوسـطه  مـن  املائة) يف ٨١(
  األول). الشكل (انظر املائة) يف ٦٤( منظمات عدة

 بفـرادى  املتعلقـة  واملـذكرات  التقـارير  يف الـواردة  التوصيات تنفيذ معدل كان وباملثل،  - ٣٩
 نطـاق  علـى  املقدمـة  للتوصـيات  معدلـه  مـن  املائـة)  يف ٨٦( أعلـى  الفتـرة  نفس خالل املنظمات
 املائة). يف ٨٢( املنظومة

__________ 

. مل تقدم الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، وموئـل األمـم املتحـدة، ومكتـب         ٢٠١٦كانون الثاين/يناير  ١١يف   )٢(  
  .٢٠١٤األمم املتحدة خلدمات املشاريع، واالحتاد الربيدي العاملي أي مدخالت لعام 



A/70/34

 

16-00867 22/41 

 

  األول الشكل    
 املشــتركة  التفتــيش  وحــدة  عــن الصــادرة  التوصــيات  وتنفيــذ قبــول  معــدالت  متوســط    

)٢٠١٤- ٢٠٠٧(    

  النسبة املئوية)(ب
  
  

  

  

  

  

  

  

  
  .٢٠١٥ الثاين/يناير كانون الشبكي، التتبع نظام  :املصدر  
    

 حبيـث  تفصل واحد كيان إىل املوجهة التوصيات أن إىل الفروق هذه تعزى أن وميكن  - ٤٠
 .أكرب بسهولة اإلدارة وتقبلها صلةً أوثق مث من تكونو ،احملددة حلالته مالءمة أكثر تكون

 ـا أل نظـرا  سـنوات  عـدة  يستغرق قد املقبولة التوصيات تنفيذ فإن ذلك، على وعالوةً  - ٤١
 وتقتـرح  القائمـة  واملمارسـات  السياسـات  وتتحـدى  هيكليـة  قضـايا  األحيـان  مـن  كثري يف تعاجل

 اإلدارة مـن  قـرارات و اإلدارات بـني  فيما مشتركة قرارات إصدار يتطلب مما جديدة، اجتاهات
 حتسـني  وبالتـايل  املعنيـة  للمسـائل  املشـترك  الفهـم  تعزيـز  وبغيـة  .التشـريعية  اهليئـات  مـن  أو العليا

 فتــرة طــوال املنظمــات مــع فعاليــة أكثــر حــوار يف الــدخول الوحــدة تعتــزم ،التنفيــذ احتمــاالت
  .واملذكرات التقارير إعداد

 يف بـذلك  إقـرار  وهنـاك  رئيسـيا.  عـامال  التوصـيات  يف التشـريعية  اهليئات بت يزال وال  - ٤٢
ــيت الــدعوة ــها ال  بشــأن حمــددة إجــراءات الختــاذ التشــريعية األجهــزة إىل العامــة اجلمعيــة وجهت

ــرار الوحــدة توصــيات ــرة ،٥٠/٢٣٣ (الق ــزال وال ).٨ الفق ــك ي ــر ذل ــار يف األم ــذ انتظ  التنفي
 تشـمل  بسـبل  حمـددة،  تشريعية قرارات إصدار تيسري إىل جانبها من الوحدة وستسعى الكامل.

   بدقة. حمددة مسائل وتعاجل املنحى وعملية التطبيق سهلة توصيات تقدمي

  على نطاق املنظومة واملتعلقة  املتعلقة بفرادى املنظمات
 بعدة منظمات

  مجيع التقارير واملذكرات 
 الصادرة عن الوحدة

معدل القبولمعدل التنفيذ
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 جممـل  يـبني  الـذي  الثـاين  املرفـق  (انظـر  املنظمات حبسب مفصل دقة أكثر حتليل ويشري  - ٤٣
 إىل ٢٠٠٧ عـام  مـن  الفتـرة  يف وتنفيـذها  الوحـدة  لتوصيات املشاركة املنظمات قبول معدالت

 اإلمنــائي، ربنــامجالو ،املتحــدة األمــم( حجمــا األكــرب املشــاركة املنظمــات أن إىل )٢٠١٤ عــام
 الالجـئني،  شـؤون  ومفوضـية  ،العامليـة  الصـحة  ومنظمـة  واليونيسيف، العاملي، األغذية وبرنامج

 ومكتـب  السـكان،  وصـندوق  واليونسـكو،  الدولية، العمل ومنظمة والزراعة، األغذية منظمةو
 التوصــــيات لقبــــول أعلــــى معــــدالت الغالــــب يف تســــجل )نــــرواوواأل املشــــاريع، خــــدمات

ــة) يف ٧٩( ــذها املائ ــة) يف ٨٣( وتنفي ــيت تلــك مــن املائ  حجمــا األصــغر املنظمــات تســجلها ال
 الربيـدي  واالحتـاد  العامليـة،  السياحة ومنظمة الدولية، التجارة ومركز الدولية، البحرية املنظمة(

ــاملي، ــة العـ ــة واملنظمـ ــاد العامليـ ــة لألرصـ ــتثناء )،اجلويـ ــة باسـ ــة املنظمـ ــاد العامليـ ــة لألرصـ  اجلويـ
 الثاين). الشكل  (انظر

  
  الثاين الشكل    

 حجمــا األكــرب عشــرة االثــنيت املشــاركة املنظمــات يف التوصــيات وتنفيــذ قبــول معــدالت    
    )٢٠١٤- ٢٠٠٧( حجما األصغر اخلمس املشاركة واملنظمات

  بالنسبة املئوية)(
  
  

  

  

  

  

  
      

  .  ٢٠١٦نظام التتبع الشبكي، كانون الثاين/يناير   :املصدر  
  

 مــن حجمــا األصــغر اخلمــس املنظمــات تواجههــا الــيت الصــعوبات الوحــدة وتالحــظ  - ٤٤
 املنظومـة  نطـاق  علـى  املقدمة ومذكراا الوحدة تقارير يف الواردة التوصيات مجيع قبول حيث

ــذلك، .كامــل بشــكل وتنفيــذها ــادة الضــروري مــن أن قــررت ول ــة زي  هــذه مــع احلــوار فعالي
 وذلـك  التقـارير،  مشـاريع  علـى  موضـوعية  وتعليقـات  وقائعيـة  تصويبات التماس عند املنظمات

  الحقة. مرحلة يف وتنفيذها التوصيات قبول على املعنية املنظمة ةقدر من للتأكد

 عشرة األكرب حجما ااملنظمات املشاركة االثنت املنظمات املشاركة اخلمس األصغر حجما
معدل القبولمعدل التنفيذ
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  الثاين الفصل

  ٢٠١٦ عام آفاق    
    

 تتطلـب  تعقيـدا  أكثر مبهام اضطالعها يف املوارد شحيحة بيئة تواجه أا الوحدة تدرك  - ٤٥
 صــاحبة األطــراف مــع وثيــق تنســيق وإىل مكثفــة، مشــاورات إىل وحتتــاج البحــث، مــن مزيــدا

 بنـاء  التصـرف  إىل وإضـافةً  املـوارد.  مـن  مزيـدا  كلـها  تتطلب أمور وهي السفر، وإىل املصلحة،
 تـرى  الغـش،  مثـل  عاليـة  نظاميـة  مبخـاطر  تتعلـق  مسـائل  معاجلـة  أو حمددة تشريعية طلبات على

 فهـي  مث ومـن  - األفقـي  نطاقها وهي - الفريدة النسبية ميزا إىل تستند املهام هذه أن الوحدة
   فيها. االستثمار تستحق مهام

 ذلـك.  حتقيـق  إمكانيـة  لزيـادة  تـدابري  حاليـا  الوحـدة  تتخـذ  املوارد، ضغوط إىل وبالنظر  - ٤٦
 وتعيـد  اختيارهـا؛  يـتم  الـيت  للمهـام  الكـايف  الـدعم  إلتاحـة  ا تقوم اليت املهام عدد من حتد فهي

ــة يف النظــر ــتم الــيت املنهجي ــدعم املــوظفني ختصــيص خالهلــا مــن ي ــتمس للمهــام؛ املــايل وال  وتل
 لتكميــل واملتــدربني املبتــدئني الفنــيني املــوظفني انتــداب وتطلــب امليزانيــة خــارج مــن التربعــات

 إىل اإلدارة التشـريعية/جمالس  اهليئـات  اهتمـام  توجيـه  يف أيضـاً  الوحـدة  وسـتنظر  الوحـدة.  قدرة
 لطلباا. نتيجة املوارد صعيد على تترتب اليت الكاملة اآلثار

 هلـا.  املتاحـة  املـوارد  توزيـع  طريقـة  يف النظـر  بضـرورة  الوحـدة  تقر ذلك، على وعالوةً  - ٤٧
 ميكـن  الـيت  السـبل  أفضل يف للنظر أمانتها هليكل استعراضا جتري أن أمور مجلة يف تتصور وهي
ــن ــا م ــم خالهل ــا ومســاعدا الوحــدة دع ــق فيم ــا يتعل ــة. باحتياجا  الوحــدة وســتجري احلالي

 عــن تقريــرا العامــة اجلمعيــة إىل وتقــدم املســعى هــذا يف الصــلة ذات الكيانــات مــع مشــاورات
 التعديل. وإمكانيات إليها توصلت اليت النتائج

 )اخلـامس  املرفـق  (انظـر  )٢-مـد  (برتبـة  مفتشـا  ١١ عـددهم  البـالغ  املفتشـني  أعان وقد  - ٤٨
 تفتــيشالو قيــيمالت لشــؤون نيمــوظف وتســعة )،٢-مــد برتبــة( تنفيــذي أمــني مهــامهم أداء علــى

 وموظـف  ،٣-ف برتبـة  مـوظفني  وثالثة ،٤-ف برتبة موظفني وثالثة ،٥-ف برتبة (موظفان
ــرتبتني (مــن البحــوث لشــؤون مســاعدين ومخســة )،٣-ف برتبــة( ومحقِّــق )،٢-ف برتبــة  ال

 أيضــاً املشــاريع إطــار يف للعمــل املنتــدبون الفنيــون املوظفــون ويضــطلع ).٦-ع خ و ٧-ع خ
 امليزانيـة  وإعـداد  النفقـات،  علـى  التصـديق  (وهـي  اإلداري الوحـدة  لعمل ضرورية إضافية مبهام

 أربعـة  وواصـل  ذلـك).  إىل ومـا  الضـرورة،  عنـد  املـوظفني  اختيار أفرقة يف واملشاركة املقترحة،
 وتكنولوجيــا اإلدارة جمــاالت يف الوحــدة إىل الــدعم تقــدمي العامــة اخلــدمات فئــة مــن مــوظفني
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 ووفّـر  الـدعم.  مـن  أخـرى  أشكال عن فضال التحرير جمال يف والدعم الوثائق وإدارة املعلومات
  قيمة. دعم قدرات أيضا الداخلي التدريب برنامج

ــة بلغــت ،٢٠١٥ عــام يف و  - ٤٩ ــة امليزاني  ماليــني ٨,٢ للوحــدة املخصصــة الســنوية العادي
 عشــر األحــد تكــاليف ذلــك يف مبــا املــوظفني تكــاليف منــها املائــة يف ٩٣ نســبة غطّــت دوالر

ــا مفتشــا. ــة، نســبةال أم ــدرها املتبقي ــة يف ٧ وق ــها مــن أخــرى، لنفقــات رصــدت فقــد ،املائ  بين
 بـدء  وأثّـر  أخـرى.  تشـغيلية  وتكـاليف  االستشـاريني  واخلـرباء  السـفر  وتكـاليف  املؤقتة املساعدة

 الوحــدة وتعتــزم ،٢٠١٥-٢٠١٤ الســنتني فتــرة حلســابات املــايل اإلقفــال يف بأوموجــا العمــل
  اال. هذا يف التحليل من املزيد إجراء

 (النــرويج) األعضــاء الــدول إحــدى مــن مســامهةٌ وردت املــوارد، حبشــد يتعلــق وفيمــا  - ٥٠
 ،٢٠١٥ و ٢٠١٤ عــامي يف الشــبكي التتبــع نظــام وحتــديث صــيانة أعمــال مــن جــزء لتمويــل

 ونشــاط ككــل املنظومــة نطــاق علــى مشــروعني تنفيــذ ودعــم واملــوظفني، املفتشــني وتــدريب
    التقارير. إعدادب له عالقة  ال

 ثالثـة  وظـائف  متويـل  واليابـان)  وفرنسـا  (أملانيـا  أعضاء دول ثالث حكومات وتواصل  - ٥١
 املاحنــة اجلهــات الوحـدة  وتــدعو .٢٠١٦ عـام  يف ســتنتهي سـنتني  ملــدة مبتـدئني  فنــيني مـوظفني 
 وظـائف  متويـل  ومواصلة حمددة ملشاريع التربعات تقدمي ميكنها اليت األخرى والبلدان الرئيسية،
ــام إىل املبتــدئني الفنــيني املــوظفني  الــدعم تقــدمي املشــاركة املنظمــات مــن ويطلــب .بــذلك القي
    مها. اليت للمشاريع

 الظـــروف، مجيــع  يف احلــلَّ  هــي  امليزانيــة  عـــن اخلارجــة  املــوارد  تكــون  أن ميكــن  وال  - ٥٢
 ومـن  بـه.  التنبـؤ  ويمكـن  ثابتـا  التمويـل  يبقـى  أن ضروريا فيها يكون اليت ااالت يف سيما وال

 اهليكليـة  السـمات  مـن  أصـبحت  الـيت  البيانـات  لتجهيـز  الرئيسـية  الـنظم  تعهد ذلك على األمثلة
 إىل الوحــدة  وتتطلــع للوحــدة.  اإللكتــروين واملوقــع الشــبكي  التتبــع كنظــام  الوحــدة، لعمــل

 طلبتـه  ملـا  تبعـا  داخليـا،  الشـبكي  موقعهـا  استضـافة  خيـارات  حبـث  يف العام األمني مع االشتراك
 الــدعم تــوفري باســتمرار املتعلقــة للمســائل حلــول وإجيــاد ،٧٠/٢٤٧ قــرارال يف العامــة اجلمعيــة
    التتبع. لنظام واملوارد

 جمـالس و فيهـا  املشـاركة  لمنظمـات ل التشـريعية  اهليئـات  مـع  العمـل  الوحـدة  وستواصل  - ٥٣
 هــي املشــتركة التفتــيش وحــدة خيــص فيمــا القائمــة الترتيبــات أن مــن للتأكــد اوأماناــ ــاإدار

 الوحـدة،  ستواصـل  السـياق،  هـذا  ويف األساسـي.  لنظامهـا  وفقـا  واليتـها  تنفيذل مواتية ترتيبات
 املعنيـة  الفاعلـة  اجلهـات  مـع  حوارها ،٦٩/٢٧٥ العامة اجلمعية قرار من ١٣ الفقرة إىل استنادا
    .همن ٧ املادة تطبيق تعزز حبيث األساسي النظام من ٢٠ املادة تطبيق كيفية بشأن
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  الثالث الفصل

    ٢٠١٦ لعام العمل برنامج    
    

 موضــوعا، ١٥ تضــم قصــرية قائمــة يف عملــها، برنــامج إعــداد عنــد الوحــدة، نظــرت  - ٥٤
 مـن  موضـوعا  ١٦ و الداخليـة،  واملشـاورات  شـركائها  مـع  أجرـا  الـيت  املشاورات من انبثقت
 يف الوحــدة اعتمدتــه الــذي العمــل، برنــامج ويشــمل .٢٠١٧-٢٠١٦ بــالفترة املتعلقــة القائمــة

 عـدة  يغطـي  واحـد  ومشـروع  ككل، املنظومة نطاق على مشاريع ٤ تنفيذ ،٢٠١٦ عام أوائل
 ملنظمـــاتا مـــن ثنـــتنيال واإلداريـــة التنظيميـــة للجوانـــب ســـتعراضال ومشـــروعني منظمـــات،

    السادس). املرفق (انظر املشاركة

 ،٢٠١٨-٢٠١٧ السـنتني  بفتـرة  املتعلقـة  احملتملـة  املواضيع من عددا الوحدة وحددت  - ٥٥
    للتغيري. عرضة وهي شاملة ليست والقائمة فيها. للنظر قائمة على لتدرج

 أدنـاه)  املـوجز  (انظر جديدة مشاريع ٧ جمموعه ما ٢٠١٦ لعام العمل خطة وتتضمن  - ٥٦
  السابقة. العمل خطة من مرحال مشروعا ١١ و
  

  ٢٠١٦ لعام العمل برنامج يف املدرجة املشاريع موجز    

    A. 416 اخلدمات اإلدارية يف جمموعة خمتارة مـن مؤسسـات منظومـة    عملية تقدمي : استعراض
  األمم املتحدة

 اخلـدمات  تقـدمي  صـعيد  علـى  كـبرية  تغـيريات  املتحدة األمم كيانات من العديد أجرى  - ٥٧
 دعمهــا كفالــة أجــل مــن التشــريعية، اهليئــات مــن بتوجيــه أجريــت تغــيريات مشلــت ،اإلداريــة

 خمتلفـة،  اتاسـتراتيجي  املنظمـات  وتطبـق  وكفـاءة.  فعاليـة  أكثـر  بصـورة  الربناجميـة  الحتياجاتل
 نفسـها  باملهـام  جهـة  مـن  أكثـر  قيـام  مـن  للحـد  القطـري  الصـعيد  علـى  بينـها  فيمـا  التعـاون  مثل

 علـى  التنظـيم  وإعـادة  اإلدمـاجِ  مثـل و ؛اخليـارات  من جمموعة خالل من الدعم خدمات ولدمج
 اخلــدمات مراكــز يف املهـام  بعــض ميــعوجت العمـل،  أســاليب تصــميم وإعـادة  الــداخلي، الصـعيد 
 تقـدمي  العـام  األمـني  إىل ٧٠/٢٤٨ هـا قرار يف العامة اجلمعية طلب ويربهن العاملية. أو اإلقليمية

 املتواصـل  االهتمـام  العـاملي  الصـعيد  علـى  اخلـدمات  لتقـدمي  منـوذج  بشـأن  ومـنقّح  مفصل اقتراح
  املسألة. هذه به حتظى الذي

ــارة جمموعــة اكتســبتها الــيت للخــربة استعراضــا الوحــدة وســتجري  - ٥٨  املنظمــات مــن خمت
 سـيتناوهلا  الـيت  املسائل ومن اإلدارية. اخلدمات ا تقدم اليت كيفيةال تصميم إعادة يف املشاركة

 واألدوار النقـل،  أو التنظـيم  إعـادة  حمـور  كانـت  الـيت  واملهام املتبعة، ةختلفامل النهج االستعراض
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 املـوظفني.  ومسـائل  الوكـاالت،  بـني  فيمـا  والـدمج  املواءمـة  ومسـائل  اخلـدمات،  مبراكز املنوطة
 بالعوامـل  يتعلـق  مـا  يف تارخيـه  حـىت  املسـتفادة  الدروس بشأن استنتاجات الوحدة وستستخلص

 احملققـة،  والفوائد القبيل، هذا من تغيريات إلدخال التخطيط عند وإدارا فيها النظر يتعني اليت
    النتائج. لتقييم الالزمة واألدوات

  
    A.417رف يف منظومة األمم املتحدةا: استعراض إدارة املع  

 الوحـدة،  أصـدرا  الـيت  السـابقة  التقـارير  إىل باالسـتناد  االسـتعراض،  إطار يف ىسيجر  - ٥٩
 منظومـة  نطـاق  علـى  الصلة ذات وللممارسات املعارف بإدارة املتعلقة للسياسات مقارِن حتليل
 املاضـي،  العقـد  خـالل  اـال  هـذا  يف احملرز لتقدمل تقييما التقرير وسيقدم ككل. املتحدة األمم

 العوامـل  حتديـد  إىل أيضا التقرير وسيسعى أخرى. إىل منظمة من ختتلف احلالة بأن التسليم مع
 للمواءمـة  املمكنـة  والسـبل  املعـارف،  بـإدارة  املتعلقـة  للسياسـات  الفعـال  التنفيذ على الـمساعدة

ــها، فيمــا ــادل بين ــدة. املمارســات وتب ــة، واإلجــراءات األطــر وستشــكل اجلي ــة التنظيمي  والثقاف
 املعلومـات  تكنولوجيـات  عليهـا  تنطـوي  الـيت  الـديناميات  مـع  التكيـف  على والقدرة املؤسسية،

 دارةإل خـاص  تركيـز  وسـيوىل  .إجـراؤه  املقـرر  لتحليـل ل الرئيسـية  العناصـر  بعـض  واالتصاالت،
  التنفيذ. يف الفعالية تعزيز يف لإلسهام وسيلة باعتبارها املعارف

  
    A.418       ــرى يف ــيت تجـ ــة والـ ــات املاحنـ ــا اجلهـ ــيت تتوالهـ ــة الـ ــاءلة والرقابـ ــات املسـ : استعراضـ

  مؤسسات منظومة األمم املتحدة

 ملعظــم ضــروريا املاحنــة اجلهــات مــن املقــدم التمويــل أصــبح األخــرية، الســنوات يف  - ٦٠
 إىل األمـوال  حتويـل  وعنـد  إليهـا.  املوكلـة  الواليـات  تنفيـذ  يف املتحـدة  األمـم  منظومة مؤسسات

 ـا  خاصـة  ةيـ رقاب استعراضـات  متزايـدة  بصـورة  املاحنـة  اجلهـات  جتـري  املتحـدة،  األمم منظومة
 مـع  ،املقصـودة  األغـراض  ويف بكفـاءة  اسـتخدمت  األموال أن من للتأكد املتحدة األمم لربامج
 الــيت الضــمانات إىل إضــافة االستعراضــات هــذه وتجــرى املســاءلة. مــن املتوقــع املســتوى تــوافر

 مكاتـب  مـن  يتألف والذي املتحدة األمم منظومة يف به املعمول واملساءلة الرقابة هيكل يتيحها
ــة ــة الرقاب ــات اخلــارجيني احلســابات ومراجعــي الداخلي  هــذا وســيركز للمســاءلة. أخــرى وآلي
ــر ــى التقري ــة عل ــور مجل ــها أم ــة من ــيت االستعراضــات طبيع ــا ال ــات تتواله ــا املاحنــة اجله  ونطاقه

 مـن  املاحنـة  اجلهـات  تفرضـها  الـيت  املسـاءلة  متطلبـات  اسـتيفاء  ومـدى  إليهـا،  الداعيـة  واألسباب
 هاوتنســـيق أخـــرى متطلبـــات ألي التخطـــيط وكيفيـــة ـــا، املعمـــول الرقابـــة عمليـــات خـــالل

 اجلهـات  مجيـع  تتوخاهـا  الـيت  األهـداف  حتقيـق  يتسـىن  كـي  فعالـة  بصـورة  امليزانيـة  يف وإدراجها
    املصلحة. صاحبة
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    A. 419     ــة : االســتعراض الشــامل للــدعم الــذي تقدمــه منظومــة األمــم املتحــدة للــدول اجلزري
  الصغرية النامية: النتائج النهائية

 املعنـــون بـــالتقرير ٦٩/٢٨٨ قرارهــا  يف التقـــدير مـــع علمــا  العامـــة اجلمعيـــة أحاطــت   - ٦١
ــة إىل املقدمــة التوصــيات” ــد املتحــدة لألمــم العامــة اجلمعي  الشــامل االســتعراض معــايري لتحدي

ــة للــدول املتحــدة األمــم منظومــة تقدمــه الــذي للــدعم ــة الصــغرية اجلزري  ،)A/69/921(“ النامي
 ممكـن  وقـت  أقـرب  يف تبـدأ  أن منـها  طلبـت و الشامل، االستعراض بإجراء الوحدةَ كلفت كما

ــق فيمــا استعراضــها ــات اعتبارهــا يف آخــذة ،تقريرهــا مــن ٤ و ٣ و ٢ بالتوصــيات يتعل  عملي
 وتنـاول  األوليـة.  النتائج لعرض املتاح احملدود الزمين واإلطار اجلارية الدولية احلكومية التفاوض
 لشـؤون ا إدارة بـني  فيمـا  بالتنسـيق  مرتبطـة  مسـائل  ٢٠١٥ عـام  يف به املضطلع املتابعة مشروع

 الناميـة  والبلـدان  منـواً  البلـدان  ألقل السامي املتحدة األمم ممثل ومكتب واالجتماعية االقتصادية
 العامـة  األمانـة  كيانـات  بـه  تقـوم  الـذي  والـدور  الناميـة،  الصغرية اجلزرية والدول الساحلية غري

ــة بالــدول املعــين الوكــاالت بــني املشــترك االستشــاري الفريــق وحتليــل املتحــدة، لألمــم  اجلزري
  النامية. الصغرية

 يف املكــرر وللطلــب ،٦٩/٢٨٨ القــرار منطــوق مــن ٢ الفقــرة يف ورد ملــا واســتجابة  - ٦٢
 االسـتعراض  ٢٠١٦ لعـام  عملها برنامج يف الوحدة أدرجت ،٧٠/٢٠٢ القرار من ١٢ الفقرة

ــون ــدعم الشــامل االســتعراض” املعن ــذي لل ــه ال ــة تقدم ــدول املتحــدة األمــم منظوم ــة لل  اجلزري
 املنظومـة  نطـاق  علـى  يقـدم  الـذي  الـدعم  علـى  سـريكز  الـذي  “النهائية النتائج النامية: لصغريةا

 املتخصصـة،  والوكـاالت  والـربامج  الصـناديق  وسيشمل النامية، الصغرية اجلزرية للدول بأسرها
ــة ــة والوكال ــة الدولي ــة، للطاق ــبعض الذري ــن وال ــات م ــات أمان ــة. االتفاقي ــائج وســترفق البيئي  نت

 الناميـة،  الصـغرية  اجلزريـة  الـدول  عن العام األمني بتقرير إضافة، شكل يف الشامل، االستعراض
  .٧٠/٢٠٢ و ٦٩/٢٨٨ القرارين يف مطلوب هو ما حسب

  
    A.420استعراض سياسات السفر السارية يف منظومة األمم املتحدة :  

 املتحـدة  األمـم  منظومـة  مؤسسـات  يف نفقـات ال بنـود  أكـرب  ثـاين  السـفر  نفقات تشكل  - ٦٣
 أمهيـة  خمتلفـة  قـرارات  يف مرارا العامة اجلمعية أكدت املنطلق، هذا ومن املوظفني. تكاليف بعد

 اخلاصـــة اجلـــوي الســـفر مـــوارد اســـتخدام يف والكفـــاءة الفعاليـــة لزيـــادة عمليـــة تـــدابري اختـــاذ
    .املؤسسات  بتلك

 لتحقيـــق جوانـــب حتديـــد ـــدف احلاليـــة الســـفر سياســـات تقيـــيم ذلـــك وسيقتضـــي  - ٦٤
 يف حتـدث  الـيت  التغريات تستدعي ذلك، إىل وباإلضافة الكفاءة. لتعزيز وتدابري فيها، الوفورات



A/70/34 

 

29/41 16-00867 
 

 لسياسـات  متعمـق  اسـتعراض  إجـراء  السـفر  قطـاع  يف املتبعـة  املمارسـات  ويف التكنولوجيا جمال
 الدراسـة  هـذه  وسـتكمل  التطورات. تلك من املتحدة األمم منظومة استفادة من للتأكد السفر

ــر ــذي التقري ــه ال ــام يف الوحــدة أعدت ــوان حتــت ٢٠١٠ ع ــات اســتعراض” عن  يف الســفر ترتيب
 ددحتـــو ومعـــايريه، الســفر  سياســـات علـــى ركزتوســ  ،)A/65/338( “املتحـــدة األمـــم منظومــة 
 بترشـيد  الكفيلـة  والتـدابري  ككـل،  املنظومـة  نطـاق  علـى  االتساق حتقيق فيها ميكن اليت ااالت
  السفر. تكاليف

  
    A.421استعراض التنظيم واإلدارة يف منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية :  

 اجلمعيـة  أنشـأا  اليت الصناعية، للتنمية املتحدة األمم منظمة أصبحت ،١٩٨٥ عام يف  - ٦٥
 يف املتحـدة  األمـم  وكاالت من متخصصة وكالةً خاصا، جهازا بوصفها ١٩٦٦ عام يف العامة

ميدان التنمية الصناعية. وواجهـت املنظمـة مـع مـرور السـنني حتـديات كـبرية فيمـا يتعلـق بأمهيـة           
   .الوالية املسندة إليها وأدائها ووضعها املايل، مما دفع إىل إجناز سلسلة من اإلصالحات املؤسسية

 والتخطـــيط التنفيذيـــة، واإلدارة مــة، احلوك مثـــل جمـــاالت االســتعراض  هـــذا وســيقيم   - ٦٦
ــتراتيجياال ــالتنظيم ةاإلدارو ،سـ ــو ةيـ ــوارد وإدارة ،ةاملاليـ ــرية، املـ ــة، البشـ ــة وأي والرقابـ  مهمـ

 إلدخـال  اقتراحـات  تقـدمي  الدراسـة  تلـك  يف عتـزم يو أمهيـة.  تكتسـي  أـا  حيـدد  أخرى مؤسسية
ــام تيســري ــدف االقتضــاء، حســب اــاالت، هــذه يف حتســينات ــة منظمــة قي  الصــناعية التنمي

 :ليمـا  إعـالن  يف املـبني  النحـو  على للجميع الشاملة املستدامة الصناعية التنمية تعزيز يف بدورها
 عــام يف للمنظمــة العــام املــؤمتر اعتمــده الــذي ،ومســتدامة للجميــع شــاملة صــناعية تنميــة حنــو

 املالئــم النحــو علــى االعتبــار يف وســتؤخذ .٢٠٣٠ لعــام املســتدامة التنميــة خطــة ويف ،٢٠١٣
 يف واإلدارة التنظـيم  بشـأن  سـابقا  الوحـدة  أجرتـه  الذي االستعراض يف الواردة التوصيات حالة

  ).JIU/REP/2003/1( الصناعية التنمية منظمة
  

    A.422    املشـترك املعـين بفـريوس نقـص     : استعراض التنظيم واإلدارة يف برنـامج األمـم املتحـدة
  املناعة البشرية/اإليدز

 يف البشـرية/اإليدز  املناعـة  نقـص  بفـريوس  املعـين  املشـترك  املتحـدة  األمـم  برنـامج  أُنشئ  - ٦٧
 يف عملـه  وبـدأ ، ،١٩٩٤/٢٤ هقـرار  يف ،واالجتمـاعي  االقتصـادي  الس بواسطة ١٩٩٤ عام

 مشــمول املتحــدة لألمــم مشــترك بربنــامج االضــطالع” أجــل مــن ١٩٩٦ الثاين/ينــاير كــانون
 يف التشـارك  أسـاس  علـى  البشـرية/اإليدز،  املناعـة  نقـص  بفـريوس  يتعلـق  فيما شتركةامل رعايةالب

ــة ــاون ،امللكي ــذ، التخطــيط يف والتع ــل .“ســؤوليةللم نصــفامل تقاســمالو والتنفي ــامج وميث  الربن
 إتاحـة ب يتعلـق  مـا في العـاملي  الصـعيد  على القيادة لتتوىل أُقيمت مبتكر هيكل ذات فريدة شراكة
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 وعالجـه  البشـرية  املناعـة  نقـص  فـريوس  مـن  الوقايـة  خدمات على للحصول اجلميع أمام السبل
  اإليدز. وباء مواجهة إطار يف بشأنه الالزمني والدعم الرعاية وتقدمي

 املشـترك  الربنـامج  يف والتنظـيم  لـإلدارة  شـامل  تقيـيم  إجـراء  علـى  االستعراض وسريكز  - ٦٨
 ســبيل علــى ،منــها شــىت جمــاالت يف التحســني مــن املزيــد إدخــال بشــأن اإلرشــاد تــوفري ــدف
 واإلطـار  التمويـل؛  وآليـة  ؛سـتراتيجي اال والتخطـيط  التنفيذيـة؛  واإلدارة التنظيمي اهليكلُ ،املثال
 املعلومـــات؛ وتكنولوجيـــا املعلومـــات وإدارة البشـــرية، املـــوارد وإدارة املاليـــة؛ واملراقبـــة املـــايل

  والرقابة. لعملها؛ والقطرية اإلقليمية املكاتب وأداء العمليات؛ دعم وخدمات
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  املرفق األول

ــام        ــل لعـــ ــة العمـــ ــذ خطـــ ــة تنفيـــ ــانون األول/ ٣١يف  ٢٠١٥حالـــ  كـــ
  (أ)٢٠١٥  ديسمرب

  
  الرمز/تاريخ اإلجناز  اسم املشروع

  A/70/678  تقييم ألداء مؤسسات منظومة األمم املتحدة يف تعميم العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق   
التوصيات املقدمة إىل اجلمعية العامة لتحديد معايري االستعراض الشامل للدعم الـذي تقدمـه منظومـة    

  األمم املتحدة للدول اجلزرية الصغرية النامية
A/69/921  

  A/70/677-E/2016/48  فيما بني اللجان اإلقليمية لألمم املتحدةالتعاون 
  JIU/REP/2015/4  سياسات وممارسات اإلعالم واالتصاالت يف منظومة األمم املتحدة

  A/70/627  طة واملوارد املخصصة للتصدي لتغري املناخ يف مؤسسات منظومة األمم املتحدةاستعراض األنش
  JIU/REP/2015/6  استعراض خدمات أمني املظامل اليت توفرها املنظمات على نطاق منظومة األمم املتحدة

  JIU/ML/2015/1  استعراض السالمة واألمن يف منظومة األمم املتحدة (رسالة سرية موجهة لإلدارة)
رسالة موجهة لإلدارة بشـأن اجلهـود الـيت تبـذهلا منظمـة السـياحة العامليـة لالمتثـال للمعـايري احملاسـبية           

  الدولية للقطاع العام
JIU/ML/2015/2  

  JIU/ML/2015/3  استعراض مدى قبول وتنفيذ األمانة العامة لألمم املتحدة لتوصيات وحدة التفتيش املشتركة
  JIU/ML/2015/4  فيذ املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية لتوصيات وحدة التفتيش املشتركةاستعراض مدى قبول وتن

  JIU/ML/2015/5  استعراض مدى قبول وتنفيذ برنامج األغذية العاملي لتوصيات وحدة التفتيش املشتركة
مؤسسة مـن مؤسسـات    ١٤رسائل موجهة لإلدارة بشأن تقييم عمليات إدارة العقود بعد منحها يف 

  منظومة األمم املتحدة  
JIU/ML/2015/6  

 إجنـــازه يف شـــباط/مـــن املقـــرر   التخطيط لتعاقب املوظفني يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة
  ٢٠١٦ فرباير

 مـــن املقـــرر إجنـــازه يف شـــباط/  استعراض التنظيم واإلدارة يف االحتاد الدويل لالتصاالت
  ٢٠١٦ فرباير

االســتعراض الشــامل للــدعم الــذي تقدمــه منظومــة األمــم املتحــدة للــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة:    
  األولية النتائج

 مـــن املقـــرر إجنـــازه يف شـــباط/
  ٢٠١٦ فرباير

  
  

. والتقارير والرسائل املوجهة لـإلدارة متاحـة علـى املوقـع     ٢٠١٤تشمل املشاريع اليت جرى ترحيلها من عام   (أ)  
 .www.unjiu.orgالشبكي التايل: 
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  الرمز/تاريخ اإلجناز  اسم املشروع

 مــــن املقــــرر إجنــــازه يف آذار/     استعراض السالمة واألمن يف منظومة األمم املتحدة (تقرير)   
  ٢٠١٦ مارس

 مــــن املقــــرر إجنــــازه يف آذار/     منع الغش والكشف عن حاالته والتصدي له يف منظومة األمم املتحدة
  ٢٠١٦ مارس

تــوليفي لتقييمــات إطــار عمــل األمــم التقيــيم املســتقل األول علــى نطــاق املنظومــة: تقيــيم استعراضــي 
  ٢٠١٣-٢٠٠٩املتحدة للمساعدة اإلمنائية 

 مــــن املقــــرر إجنــــازه يف آذار/   
    ٢٠١٦ مارس

 مــن املقـــرر إجنــازه يف نيســـان/    املرحلة الثانية من استعراض اإلدارة القائمة على النتائج على نطاق املنظومة (منتجان)
  ٢٠١٦  أبريل

 مــن املقـــرر إجنــازه يف نيســـان/    للحسابات يف مؤسسات منظومة األمم املتحدةحالة وظيفة املراجعة الداخلية 
  ٢٠١٦  أبريل

التقييم املستقل الثـاين علـى نطـاق املنظومـة: املسـامهة يف تعزيـز القـدرات اإلحصـائية الوطنيـة املتعلقـة           
  بالتخطيط والرصد

 مــــن املقــــرر إجنــــازه يف أيــــار/ 
  ٢٠١٦ مايو

مـــــــــن املقـــــــــرر إجنـــــــــازه يف   توصيات وحدة التفتيش املشتركةل هاوتنفيذاملشاركة ات ؤسساملقبول مدى استعراض 
  ٢٠١٦األول/ديسمرب   كانون

مشروع غـري ذي صـلة بإعـداد      الشراكة يف التقييم املستقل على نطاق املنظومة: تنفيذ املرحلة التجريبية
التقــارير. مــن املقــرر إجنــازه يف  

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب 
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  الثايناملرفق 

ــيش            ــدة التفت ــات املشــاركة توصــيات وح ــول املنظم ــة لقب ــة اإلمجالي احلال
    ٢٠١٤- ٢٠٠٧املشتركة وتنفيذها هلذه التوصيات يف الفترة 

  )بالنسبة املئوية(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  :املختصرات
WHO    منظمة الصحة العاملية  WIPO   الفكريةاملنظمة العاملية للملكية   

UNCTAD   مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية   ILO   منظمة العمل الدولية  
UNWTO  منظمة السياحة العاملية  UNOPS   مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  

UN–Habitat   (موئل األمم املتحدة) برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية  UNEP    برنامج األمم املتحدة للبيئة  
IAEA  الوكالة الدولية للطاقة الذرية  UNIDO    (اليونيدو) منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  

UNODC  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  UNHCR   مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  
ITC  مركز التجارة الدولية  UNRWA   األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجــئني الفلســطينيني يف   وكالــة

   الشرق األدىن (األونروا)
UPU  االحتاد الربيدي العاملي  UNFPA   صندوق األمم املتحدة للسكان  
ITU  االحتاد الدويل لالتصاالت  UN   منظمة األمم املتحدة  

WMO  نظمة العاملية لألرصاد اجلوية امل   UNICEF    (اليونيسيف) منظمة األمم املتحدة للطفولة  
UNESCO  (اليونسكو) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة  UNDP  املتحدة اإلمنائي برنامج األمم  

ICAO   منظمة الطريان املدين الدويل  IMO   املنظمة البحرية الدولية  
WFP  برنامج األغذية العاملي  UNAIDS   املتحـــدة املشـــترك املعـــين بفـــريوس نقـــص املناعـــة  برنـــامج األمـــم

  متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) البشرية/
FAO (الفاو) منظمة األغذية والزراعة  UN-Women   هيئة األمم املتحدة للمرأة  

يذ
تنف

 ال
الة

ح
 

 حالة القبول
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  املرفق الثالث

  التقييم املقترح لنظام التتبع الشبكي: املؤشرات الرئيسية    
    

  مقدمة  -ألف   

، بفائدة النظام الشـبكي وجـدواه يف تتبـع    ٦٩/٢٧٥اجلمعية العامة، يف قرارها رحبت   - ١
توصــيات وحــدة التفتــيش املشــتركة، وأبــرزت أمهيــة صــيانة النظــام، وشــجعت الوحــدة علــى    

تضــع مؤشــرات إجنــاز لقيــاس دور النظــام يف حتســني تتبــع التوصــيات وأن تبلــغ عــن ذلــك      أن
  تقريرها املقبل.  يف

ث سنوات على اإلطالق الناجح لنظـام الوحـدة للتتبـع الشـبكي، حـان      وبعد مرور ثال  - ٢
الوقـت بالفعــل إلجــراء مزيــد مــن التحليــل للمنــافع الــيت حققهــا. وجتــدر اإلشــارة إىل أن األداء  
الرفيــع هلــذا النظــام غــين عــن البيــان، وقــد أقــر بــه العديــد مــن أصــحاب املصــلحة، مثــل معظــم   

ــة     ــة العامـ ــاركة واجلمعيـ ــات املشـ ــدة     املنظمـ ــرت للوحـ ــيت جـ ــران الـ ــتعراض األقـ ــة اسـ وعمليـ
؛ وال شك أن نظـام التتبـع الشـبكي يشـكل معلمـا بـارزا يف الطريقـة الـيت تتتبـع          ٢٠١٣ عام يف
  الوحدة توصياا.  ا
  

  وصف النظام السابق وبدء العمل بنظام التتبع الشبكي  -باء   

حمليــة بــاالقتران مــع كانــت متابعــة التوصــيات جتــري ســابقا باســتخدام قاعــدة بيانــات    - ٣
العديـد مــن اإلجــراءات اليدويــة، حيــث كــان يوجـه طلــب أويل لتقــدمي البيانــات املتعلقــة حبالــة   
القبــول والتنفيــذ إىل املنظمــات املشــاركة مــرة واحــدة يف الســنة؛ وبعــد ذلــك، تــدخل الــردود    

ــة املضــنية بالنســبة للجــانبني، أي      ــت هــذه العملي ــد كان ــدويا يف النظــام. وق ــواردة ي الوحــدة  ال
واملنظمات املشـاركة، تسـتغرق وقتـا طـويال وتفتقـر إىل الكفـاءة. وكـان يتوقـع مـن املنظمـات           

  بعدئذ أن حتتفظ بسجالا اخلاصة وتضع إجراءات داخلية من أجل متابعة التوصيات.  

واألساس املنطقي الرئيسي للنظام اجلديد هو متكـني املنظمـات مـن حتـديث املعلومـات        - ٤
لــى شــبكة اإلنترنــت، يف أي وقــت ومــن أي مكــان، وجتنــب تكــرار إدخــال         ذات الصــلة ع

البيانــات (أوال علــى جانــب املنظمــة املشــاركة عنــدما تســتعد لتقــدمي تقريرهــا الســنوي إىل          
الوحدة، وثانيا، يف الوحدة اليت كان يتوجب عليها إعـادة إدخـال البيانـات يف قاعـدة البيانـات      

التتبـع الشـبكي أيضـا حفـظ السـجالت، فقـد أدى إىل تفـادى        احمللية القدمية). وقـد عـزز نظـام    
احلاجــة إىل حفــظ الســجالت علــى كــال اجلــانبني؛ ويــتم اآلن تقاســم قاعــدة بيانــات مشــتركة   
واحــدة فقــط، وال حتتــاج املنظمــات املشــاركة إىل أن يكــون لــديها نظــام إضــايف لإلبقــاء علــى   
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تتبـع الشـبكي أيضـا تقـدمي التقـارير،      السجالت ذات الصلة. وباإلضافة إىل ذلـك، عـزز نظـام ال   
يف ذلك عن طريق اإلنتاج اآليل للخـرائط والرسـوم البيانيـة؛ ومل تكـن هـذه الوظيفـة متاحـة         مبا

يف النظام القدمي. وميكّن النظام اجلديـد الـدول األعضـاء واملفتشـني ومـوظفي الوحـدة وغريهـم        
لـدخول املسـتخدم، مـن القيـام     من أصحاب املصـلحة املـأذون هلـم، باسـتخدام ضـوابط خمتلفـة       

عرب شبكة اإلنترنت بفحص واستعراض حالة تنفيذ كـل منظمـة مـن املنظمـات املشـاركة ألي      
توصية واردة يف خمتلف التقارير. ويتيح أيضا املقارنة بني اجلهود املبذولـة علـى نطـاق املنظومـة     

  لتنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشتركة.

كي بيانـات ذات صــلة بتقـارير الوحــدة الـيت صــدرت منــذ    ويتضـمن نظــام التتبـع الشــب    - ٥
؛ وقد بذل قدر كبري من اجلهد يف سبيل نقل وحتويـل البيانـات مـن النظـام القـدمي،      ٢٠٠٤ عام

  فضال عن إدخال البيانات اجلديدة لتلبية متطلبات اإلبالغ اجلديدة.
    

  ١ -اجلدول ألف 
ع حالـة قبـول التوصـيات وتنفيـذها ونظـام      االختالفات بني نظام املتابعـة القـدمي اخلـاص بتتبـ    

  التتبع الشبكي اجلديد
  

  نظام التتبع الشبكي  “القدمي”النظام   اخلاصية

  √    واإلبالغ عنها البيانات اآلنيةمجع       
  √    عن توفري معلومات عن حالة القبول والتنفيذ يف املنظمة تفويض املسؤولية

  √    مستويات خمتلفة لضبط دخول املستخدم
  √    بشكل فردي وجممع وبأشكال بيانية عرض اإلحصاءات

متاحـة عـن طريـق اإلنترنـت للمنظمـات       منصة شـبكية لتبـادل املعلومـات   
  √    املشاركة والدول األعضاء

    
، وصـف اسـتعراض األقـران نظــام التتبـع الشـبكي، بعـد سـنة واحــدة        ٢٠١٣ويف عـام    - ٦

الوحـدة يف موقـع رائـد يف أوسـاط الرقابـة       فقط من بدء العمل بـه، بأنـه أداة مفيـدة جـدا تضـع     
داخل منظومة األمم املتحدة. وبعد ثالث سنوات من إطالقه، يواصـل نظـام التتبـع أداء مهامـه     

املائـة   يف ١٠٠على حنو مرض، وكـان معـدل تـوافر النظـام خـالل هـذه الفتـرة قريبـا جـدا مـن           
  دون حدوث أي انقطاع يف عمله.
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  املؤشرات القائمة  -جيم   

تستخدم الوحدة حاليا مزجيا من املؤشرات النوعية والكمية لتقييم الفوائد اليت حيققهـا    - ٧
  نظام التتبع الشبكي.

واملؤشرات الكمية املستخدمة هـي: عـدد املنظمـات واملسـتخدمني الـذين يسـتخدمون         - ٨
 بشــكل فعــال نظــام التتبــع الشــبكي. وفيمــا يتعلــق بعــدد املنظمــات الــيت تســتخدم نظــام التتبــع  
ــع الشــبكي يف         ــام التتب ــد نظ ــتني مشــاركتني مل تســتخدما بع الشــبكي، ال يوجــد ســوى منظم
اإلبالغ، بينما كانت مخس منظمات يف املتوسـط، حسـب السـنة، ال تسـتخدم النظـام القـدمي.       

مسـتخدما لنظـام التتبـع الشـبكي      ٤٢٥وباإلضافة إىل ذلك، جتدر اإلشـارة إىل أن هنـاك حاليـا    
مسـتخدما لكـل منظمـة، وهـو مـا ميثـل عـددا         ١٥كة، أي مـا متوسـطه   داخل املنظمات املشار

  كبريا جدا بالنسبة ألي نظام معلومات رقايب.

ســيما فيمــا يتعلــق برضــا العمــالء؛ وجتــري  وتســتخدم املؤشــرات النوعيــة كــذلك، وال  - ٩
الوحدة دوريـا استقصـاءات بشـأن رضـا العمـالء لفهـم وتقيـيم مسـتويات الرضـا لـدى خمتلـف            
املســتخدمني عــن شــىت جوانــب النظــام (أي ســهولة االســتخدام وقابليــة االســتجابة واألداء         
الوظيفي وما إىل ذلـك). وأسـهمت هـذه االستقصـاءات يف مواصـلة تطـوير النظـام مـن خـالل          

  القيام يف وقت الحق بتطوير وظائف جديدة طلبها املستخدمون النهائيون.

ــة االستقصــائية لرضــا      - ١٠ ــت الدراس ــتعراض اجلــاري    وأجري ــياق االس املســتخدمني يف س
يف املائـة مـن ايـبني أن نظـام التتبـع       ٧٣لقبول وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الوحدة؛ ورأى 

  الشبكي قد حسن رصد التوصيات.

ــن املؤشــرات         - ١١ ــات ع ــدمت الدراســة االستقصــائية لرضــا املســتخدمني أيضــا معلوم وق
  وائد نظام التتبع الشبكي وجدواه، على النحو التايل:الرئيسية احلالية واحملتملة لقياس ف

عــدد التقــارير اإلحصــائية الــيت ترتهلــا املنظمــات املشــاركة مــن نظــام التتبــع الشــبكي،      •  
  حسب فئة التقرير، وحسب السنة؛

  إمكانية الوصول السهل والسريع واحلي إىل مستودع توصيات الوحدة؛  •  

مباشـرة إىل معلومـات مفصـلة عـن كيفيـة متابعـة       قدرة الدول األعضاء علـى الوصـول     •  
  املنظمات املشاركة للتوصيات الصادرة عن الوحدة.
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  توصيات لتحسني/تنقيح املؤشرات  -دال   

ما من شك يف أن نظام التتبع الشبكي حسن كثريا من تتبع التوصـيات واإلبـالغ عـن      - ١٢
ــة احتيا      ــدها لتلبي ــذلت الوحــدة قصــارى جه ــذ. وب ــول والتنفي ــات املشــاركة   القب جــات املنظم

وتوقعاــا يف متابعــة التوصــيات، حيــث أشــركت املســتخدمني النــهائيني منــذ املرحلــة املبكــرة     
ــدة يف         ــدمت الوحـ ــدد، قـ ــذا الصـ ــة. ويف هـ ــذ الالحقـ ــطة التنفيـ ــميم، ويف أنشـ ــابقة للتصـ السـ

) وتعمــل حاليــا علــى إعــداد نســخة حمدثــة جديــدة  V.1.1نســخة براجميــة جديــدة ( ٢٠١٤ عــام
  يذ الوظائف التالية:لتنف

  خيارات إضافية لتصدير امللفات بصيغة إم إس وورد وإكسل  •  

  مقارنة التقدم الذي حترزه املنظمات املشاركة بني تواريخ خمتلفة  •  

صــناديق ” و“ الوكــاالت املتخصصــة”(أي “ نــوع املنظمــة”إنتــاج تقــارير حســب    •  
  “)األمم املتحدة وبراجمها

انيـــة حســـب اموعـــات املواضـــيعية للتقـــارير واملـــذكرات  إمكانيـــة إنتـــاج رســـوم بي  •  
  والرسائل (وليس فقط حسب الفترة)  

واستنادا إىل التعليقات واالقتراحات املتواصلة املقدمـة مـن املنظمـات املشـاركة، تلتـزم        - ١٣
الوحدة مبواصلة حتسني نظام التتبع الشبكي من أجـل احلفـاظ علـى نتائجـه اإلجيابيـة (سـواء يف       

ع أو تبادل املعلومـات) ومواصـلة تلبيـة احتياجـات املنظمـات املشـاركة فيمـا يتعلـق مبتابعـة          التتب
  التوصيات الصادرة عن الوحدة.
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  املرفق الرابع

قائمــة املنظمــات املشــاركة والنســبة املئويــة حلصصــها يف تكــاليف وحــدة       
  ٢٠١٧- ٢٠١٦التفتيش املشتركة للفترة 

  النسبة املئوية  املنظمة

  ٤,٥  منظمة األغذية والزراعة    
  ٢,٠  الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  ٠,٨  منظمة الطريان املدين الدويل

  ٢,٢  منظمة العمل الدولية
  ٠,٣  املنظمة البحرية الدولية

  ٠,٧  االحتاد الدويل لالتصاالت
  ٣,٠  منظمة الصحة للبلدان األمريكية

  ٠,٩  باإليدزبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين 
  ١٧,٢  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  ٢,٦  اليونسكو
  ٢,٨  صندوق األمم املتحدة للسكان

  ٨,٢  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
  ١٢,٥  اليونيسيف

  ١,٠  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
  ١٣,٩  األمم املتحدة

  ٢,٣  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
  ٢,٢  األونروا  

  ٠,٨  هيئة األمم املتحدة للمرأة
  ٠,١  منظمة السياحة العاملية
  ٠,٢  االحتاد الربيدي العاملي
  ١٣,١  برنامج األغذية العاملي
  ٧,٠  منظمة الصحة العاملية

  ١,٢  املنظمة العاملية للملكية الفكرية
  ٠,٣  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

  
، وهـي رهــن  ٢٠١٧-٢٠١٦املئويـة األوليـة إىل امليزانيـات املقترحـة لفتـرة السـنتني       تسـتند هـذه النسـب      

بإعادة تقدير التكاليف وبالقرارات اليت تصدرها اللجنة االستشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة واجلمعيـة العامـة.      
تـدريب والبحـث، ومركـز    ويشمل البند املتعلق باألمم املتحدة منظمـة األمـم املتحـدة، ومعهـد األمـم املتحـدة لل      

التجارة الدولية، وجلنة اخلدمة املدنية الدولية، وحمكمة العدل الدولية، والصندوق املشترك للمعاشـات التقاعديـة   
ملوظفي األمم املتحدة، وجامعة األمم املتحدة. وال يشمل احملكمتني والبعثات السياسية اخلاصـة وحفـظ السـالم    

  ).(املصدر: جملس الرؤساء التنفيذيني
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  املرفق اخلامس

  تكوين وحدة التفتيش املشتركة    
  
علـى النحـو التـايل (تنتـهي فتـرة       ٢٠١٥كان تكوين وحدة التفتيش املشـتركة يف عـام     - ١

  كانون األول/ديسمرب من السنة املبينة بني قوسني): ٣١والية كل مفتش يف 

  )  ٢٠١٦خورخي ت. فلوريس كاييخاس، الرئيس (هندوراس) (  

  )٢٠١٧كازو، نائب الرئيس (هاييت) ( جان وسلي  

  )٢٠١٧غوبيناتان أشامكوالنغاري (اهلند) (  

  )٢٠١٧جورج أ. بارتسيوتاس (الواليات املتحدة األمريكية) (  

  )٢٠١٥جريار بريو (فرنسا) (  

  )٢٠١٥إستفان بوستا (هنغاريا) (  

  )٢٠١٥بابا لويس فال (السنغال) (  

  )٢٠١٧(جاكسون (غامبيا)  -سوكاي إيلي بروم   

  )  ٢٠١٩رجب السقريي (األردن) (  

  )٢٠١٧غينادي تاراسوف (االحتاد الروسي) (  

  )٢٠١٥جيهان ترزي، الرئيس (تركيا) (  

ــنوات يف         - ٢ ــدة مخــس س ــهم مل ــة أمســاؤهم واليت ــدأ املفتشــون التالي ــاين/   ١وب ــانون الث ك
ــاير ــهم يف     ٢٠١٦ ين ــهت واليت ــذين انت ــة ال ــوا حمــل املفتشــني األربع كــانون األول/  ٣١، ليحل

  :٢٠١٥  ديسمرب

  عائشة عفيفي (املغرب)  

  بيترو دوميتريو (رومانيا)  

  جريميايه كرمير (كندا)  

  غونكه روشر (أملانيا)  
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مـن النظـام األساسـي للوحـدة الـيت تـنص علـى أن تنتخـب الوحـدة           ١٨ووفقا للمـادة    - ٣
ضــاء مكتبــها  كــل ســنة مــن بــني مفتشــيها رئيســا هلــا ونائبــا للــرئيس، انتخبــت الوحــدة أع         

  على النحو التايل:   ٢٠١٦  لعام

  غوبيناثان أشامكوالنغاري (اهلند)، رئيسا  

  غينادي تاراسوف (االحتاد الروسي)، نائبا للرئيس  
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  املرفق السادس

  (أ)٢٠١٦برنامج العمل لعام     
      

  النوع  العنوان  رقم املشروع
     A.416   عملية تقدمي اخلـدمات اإلداريـة يف جمموعـة خمتـارة مـن      استعراض

  مؤسسات منظومة األمم املتحدة
  عدة منظمات

A.417    على نطاق املنظومة  استعراض إدارة املعارف يف منظومة األمم املتحدة  
A.418         استعراضات املساءلة والرقابـة الـيت تتوالهـا اجلهـات املاحنـة والـيت

  األمم املتحدةتجرى يف مؤسسات منظومة 
  على نطاق املنظومة

A.419        املتحـدة   االستعراض الشـامل للـدعم الـذي تقدمـه منظومـة األمـم
  النهائية    للدول اجلزرية الصغرية النامية: النتائج

  على نطاق املنظومة

A.420  على نطاق املنظومة  املتحدة  استعراض سياسات السفر السارية يف منظومة األمم  
A.421   ــتعراض ــة   اسـ ــدة للتنميـ ــم املتحـ ــة األمـ ــيم واإلدارة يف منظمـ التنظـ

  الصناعية
  منظمة مبفردها

A.422        اســتعراض التنظــيم واإلدارة يف برنــامج األمــم املتحــدة املشــترك
  املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز

 منظمة مبفردها
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