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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:

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

  البشرية واملالية واملوارد األخرى؛

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

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

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

   

  
  

، بشـأن اإلطـار االسـتراتيجي املـنقح لوحـدة التفتـيش املشـتركة للفتـرة         A/66/34انظر املرفق األول من الوثيقـة    *  
٢٠١٩-٢٠١٠. 
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  رسالة من الرئيس    
ــالفقرة    مــن النظــام األساســي لوحــدة التفتــيش املشــتركة يف    ١٠مــن املــادة  ١عمــال ب

ــا       ــذي يتضــمن بيان ــر الوحــدة الســنوي هــذا، ال  منظومــة األمــم املتحــدة، يســرين أن أقــدم تقري
كـانون األول/ديسـمرب    ٣١كانون الثاين/ينـاير إىل   ١باألنشطة اليت اضطلعت ا يف الفترة من 

  .٢٠١٧، وخمططا لربنامج عملها لعام ٢٠١٦

ويف بيئة منظومة األمم املتحدة اليت تركز علـى الكفـاءة والفعاليـة والشـفافية واملسـاءلة        
جل حتقيق النتائج، فإن املسامهة املنتظر وتكامل وتنسيق اجلهود عرب احلدود بني املنظمات من أ

من وحدة التفتيش املشتركة تقدميها، متشيا مع نظامها األساسي، نادرا مـا كانـت أكثـر بـروزا     
مما هي عليه اآلن. والوحدة عازمـة علـى تكثيـف جهودهـا لالضـطالع بواليتـها بصـفتها هيئـة         

ــة ت      ــك بطريق ــة، وذل ــى نطــاق املنظوم ــد عل ــة ذات اختصــاص فري ســتجيب لالحتياجــات  رقاب
  املعاصرة وتوقعات املنظمات املشاركة.

واإلجنــازات املتحققــة يف هــذا الصــدد واضــحة بالفعــل يف العمــل املنجــز خــالل العــام      
املاضي. وفيما يلي جمرد ثالثة من هذه اإلجنازات: إعداد جمموعة من التقـارير بنـاء علـى طلـب     

مترابطـة مـن املسـائل املتعلقـة بـدعم منظومـة األمـم        اجلمعية العامـة تناولـت بالتوضـيح جمموعـة     
املتحدة للدول اجلزرية الصغرية النامية؛ وإصدار تقرير عن منـع الغـش واكتشـافه والتصـدي لـه      
عرض إطارا حمددا وقابال للتنفيذ من أجل دعم الرتاهة واملسـاءلة يف مؤسسـات منظومـة األمـم     

لــها يف إجــراء تقييمــات مســتقلة علــى نطــاق املتحــدة؛ واعتمــاد الوحــدة، تنفيــذا ملقتضــيات عم
املنظومة جلوانب األنشطة التنفيذية من أجـل التنميـة، وجلميـع التحـديات الـيت واجهتـها، علـى        
أشكال جديدة من التعاون مع طائفة واسعة من أصحاب املصلحة، وهو أمر مكَّنت من القيام 

ح إزاء احلـوار الـذي أُجـري مـع مجيـع      به ترتيبات التمويل املبتكرة. وتشعر الوحدة أيضا بارتيا
املنظمات املشاركة بشأن صياغة وتنفيذ التوصيات، فضال عـن اخلطـوات الـيت اختـذا الوحـدة      

  لتعزيز نوعية تقاريرها من خالل حتسني إجراءات العمل.

وال زال هناك جمال إلحراز املزيد من التقدم. وسيتم تعزيز تنفيذ برنامج عمـل تطلعـي     
جدد كل سنتني، من أجل حتسني ختطيط املوارد ومـن أجـل الـتمكني مـن تنفيـذ      على أساس مت

مشاريع معقدة يستغرق إجنازها وقتا أطول. وستويل الوحدة أمهية خاصـة لـدعم خطـة التنميـة     
، متشيا مع السياسات اليت حددا اهليئات التشريعية، ومع إيالء االعتبـار  ٢٠٣٠املستدامة لعام 

دعم تلك اخلطة اليت أعلنـها جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني يف منظومـة األمـم       املناسب أيضا ملبادئ 
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املتحدة املعين بالتنسيق. وستعمل الوحدة، فيمـا يتعلـق بإعـداد تقاريرهـا، علـى جعلـها مـوجزة        
  وعلى ضمان أن تكون التوصيات دائما عملية وموجهة حنو حتقيق النتائج.

شتركة تصدر باسم املفتشني، فـإن الـدور   وعلى الرغم من أن تقارير وحدة التفتيش امل  
احلاسم الذي يضطلع بـه موظفـو الوحـدة يف إعـدادها ينبغـي أال يسـتهان بـه. فـال ميكـن القيـام           
بالبحوث والتنسيق والتشاور من أجل إعداد التقارير من دون هؤالء املوظفني املتفانني، الـذين  

  حتظى مسامهتهم بتقدير كبري.

ــر الســنوي      ــد وجــه التقري ــام وق ــاه إىل احلاجــة إىل دراســة  A/70/34( ٢٠١٥لع ) االنتب
طريقة استخدام املوارد املتاحة للوحدة. ومل يتحقق العزم املعلن على اسـتعراض هيكـل األمانـة    

تم هـذا  إىل جانب أمور أخرى، وذلك أساسا ألن األمني التنفيذي مل يكـن قـد مت تعيينـه. وسـي    
وسينفذ االستعراض بعـد ذلـك. وعلـى املسـتوى العملـي، يفتـرض أن        ٢٠١٧التعيني أثناء عام 

يساعد التحليل على توضيح مزيج املهارات املوجود يف األمانة وإمكانية احلصـول علـى اخلـربة    
  املتخصصة املطلوبة لدعم االحتياجات املعاصرة للوحدة.

لشديد الذي تبديه اجلمعية العامـة حنـو عملـها.    وتعرب الوحدة عن تقديرها لالهتمام ا  
إىل  ٦٩إال أن هناك مفارقة تبدو يف هذا الصدد وهي أن الوحدة، حسبما نـوقش يف الفقـرات   

أدناه، تدرك أن نظر اجلمعية العامة يف تقاريرها قد تقلص. وتأمل الوحـدة يف أن ينظـر يف    ٧١
  عكس مسار هذا االجتاه.

ملســألة املتكــررة املتمثلــة يف متويــل نظــام التتبــع الشــبكي   وهنــاك كلمــة أخــرية بشــأن ا   
واملوقع الشـبكي لوحـدة التفتـيش املشـتركة. وال ترغـب الوحـدة يف إظهـار أن املبـالغ الصـغرية          
الالزمة هلـذا التمويـل هـي املسـألة املهيمنـة يف عالقتـها سـواء مـع األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة             

ولكننا ال ننفك نعود إليها ألن الوحدة ترى نفسها  - لكفهي ليست كذ -اجلمعية العامة  أو
تواجه معضلة. فمن ناحية، ال ترصد األمانـة العامـة االعتمـادات املطلوبـة يف امليزانيـة الربناجميـة       

مشريةً إىل أا قد  -ألن ذلك يعين، افتراضا، وجود زيادة، أيا كان مقدار ضآلتها  -املقترحة 
 هـذه اخلـدمات دون احلصـول علـى مقابـل مـن الوحـدة. ومـن         تتمكن على أية حال من تقدمي

ــة العامــة إىل عــدم تقــدمي تلــك اخلــدمات، وال تســتجيب       ــهي احلــال باألمان ــة أخــرى، ينت ناحي
اإلدارة العليـــا، وال لألحكـــام لاللتماســـات املتكـــررة، حـــىت الصـــادر منـــها علـــى مســـتوى   ال

ــة العامــة    ذات . وتقــدم الوحــدة اقتراحــا يف  ٧٠/٢٥٧و  ٧٠/٢٤٧الصــلة مــن قــراري اجلمعي
  ، إلاء هذا املأزق.٦٧ الفقرة
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وأود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة كي أرحـب باملفتشـة اجلديـدة، إيلـني كـرونني، الـيت         
ــاير     ــانون الثاين/ين ــتش جــورج    ٢٠١٧انضــمت إىل الوحــدة يف ك ، وكــي أشــكر كــذلك املف
، إلســـهامه وتفانيـــه يف خدمـــة وحـــدة    ٢٠١٦بارتســـيوتاس، الـــذي تـــرك الوحـــدة خـــالل     

  املشتركة. التفتيش

  كرمير) جريميياه توقيع(
  لرئيسا

  ٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ١٨جنيف، 
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  الفصل األول
  ٢٠١٦جماالت النشاط الرئيسية يف عام     

  
علــى تنفيــذ برنــامج  ٢٠١٦كمــا هــو احلــال دائمــا، ركــزت أنشــطة الوحــدة يف عــام     - ١

الداخلية قـد اسـتدعت أيضـا االهتمـام.      عملها، على الرغم من أن أعمال التوعية والتحسينات
، أربعــة منــها حتــت قيــادة املفتشــني ٢٠١٦واســتهلت الوحــدة ســبعة مشــاريع جديــدة يف عــام  

األربعة اجلدد الذين تولوا مناصبهم يف بداية العام. وعالوة على ذلك، أُجنـزت عشـرة مشـاريع    
يف إطـار السياسـة املسـتقلة     ، مبـا يف ذلـك التقييمـان التجريبيـان    ٢٠١٥مرحلة من برنامج عمل 

علــى نطــاق املنظومــة واســتعراض الــدعم املقــدم للــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة الــذي طلبتــه    
كـانون األول/ديسـمرب    ٣١، يف ٢٠١٦اجلمعية العامة. وترد حالة تنفيذ خطة العمل لعام عـام  

  الفصل. ، يف املرفق األول ويرد موجز باملهام املنجزة يف الفرع باء من هذا٢٠١٦

أيضا حلول الذكرى السنوية اخلمسـني إلنشـاء وحـدة التفتـيش      ٢٠١٦وصادف عام   - ٢
املشتركة، مما أتاح فرصة جيدة للتوعية. وعقدت عدة مناسبات لالحتفال ذه املناسبة، مبـا يف  

الرقابة يف منظومة األمم املتحدة: التحديات والفرص املاثلـة  ”ذلك حلقة نقاش بشأن موضوع 
حضــرها عــدد كــبري مــن ممثلــي املنظمــات املشــاركة والــدول   “وحــدة التفتــيش املشــتركةأمــام 

األعضاء. وباإلضافة إىل ذلك، نشرت عدة مقاالت بشأن عمل الوحدة على موقعها الشـبكي  
، وعقدت مناسبة خاصة يف مكتبـة مكتـب األمـم املتحـدة يف جنيـف      UN Specialوعلى املوقع 

اليت تواجهها وحدة التفتـيش املشـتركة. وكرسـت الوحـدة     حيث نوقشت التحديات املعاصرة 
جهدا كبريا هلذه املناسبات باعتبارها فرصة لعـرض عمـل الوحـدة واألثـر الـذي حققتـه خـالل        

  السنوات اخلمسني املاضية.

، عقــدت الوحــدة أيضــا اجتماعهــا الرابــع للمنســقني الــذي  ٢٠١٦ويف أيلول/ســبتمرب   - ٣
ــاع    ــان االجتم ــد كــل ســنتني. وك ــب       يعق ــن جان ــرة شــهدت مشــاركة نشــطة م ــبة مثم مناس

ــقا ميثلـــون   ٣٣ ــن أصـــل   ٢٢منسـ ــاركة يف الوحـــدة. ووردت تعليقـــات     ٢٨مـ منظمـــة مشـ
واقتراحــات مــن املشــاركني تتعلــق جبوانــب شــىت لعمــل الوحــدة، مبــا يف ذلــك إعــداد مواضــيع   

ريعية، ونشـر  لربنامج العمل، والتواصـل مـع اإلدارة العليـا للمنظمـات املشـاركة واهليئـات التشـ       
تقــارير الوحــدة والتــرويج هلــا، وإدخــال حتســينات علــى نظــام الوحــدة للتتبــع الشــبكي لرصــد   

  التوصيات الواردة يف التقارير.

وانتـهت الوحــدة مــن إجــراء اســتعراض متعمــق إلجــراءات عملــها الداخليــة مــن أجــل    - ٤
ليات الداخليـة وتعزيـز تطبيـق    تبسيط عملياا وترتيباا اإلدارية مبا يؤدي إىل زيادة كفاءة العم
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، املرفق السابع) لدى االضطالع باملشاريع واالنتهاء منها. ومت A/68/34القواعد واملعايري (انظر 
القيـام أيضــا جبهــد كــبري مـع مجيــع املنظمــات املشــاركة مــن أجـل التحقــق مــن حالــة توصــيات    

  قبول والتنفيذ.الوحدة من حيث ال
  

  التواصل مع هيئات الرقابة والتنسيق األخرى  -ألف   
جملـس مراجعـي    -وفقا لتناوب املسؤوليات املتفـق عليـه بـني اهليئـات الرقابيـة الـثالث         - ٥

عقـدت الوحـدة    -احلسابات، ومكتب خدمات الرقابة الداخليـة، ووحـدة التفتـيش املشـتركة     
. وكان البند الرئيسي املدرج على ٢٠١٦ألول/ديسمرب االجتماع الثالثي السنوي يف كانون ا

. ٢٠١٧جدول األعمال هو تبادل االطِّالع علـى مشـاريع بـرامج عمـل اهليئـات الـثالث لعـام        
وتركزت املناقشة اليت تلت ذلـك علـى تفـادي التـداخل واالزدواجيـة وزيـادة التـآزر والتعـاون         

عدة مواضيع للمزيد من التنسيق وسـوف  بشأن املواضيع ذات االهتمام املشترك. وتبني حاجة 
  .٢٠١٧يتم البت فيها يف سياق تنفيذ برامج العمل يف عام 

واســتمر التواصــل الوثيــق مــع أمانــة جملــس الرؤســاء التنفيــذيني حيــث ركــزت معظــم      - ٦
ــع          ــة ككــل وجتمي ــيت تغطــي املنظوم ــارير الوحــدة ال ــز تق ــت جتهي ــى حســن توقي املناقشــات عل

ــن    ــات الــواردة م ــة جملــس الرؤســاء       التعليق ــة لتعــاون أمان املنظمــات املشــاركة. والوحــدة ممتن
التنفيذيني واهتمامها وجهودها الراميـة إىل ضـمان تنـاول تقـارير الوحـدة بالشـكل املالئـم ويف        
الوقــت املناســب. وســوف تســتمر املناقشــات فيمــا يتعلــق بضــمان أن تســاعد تعليقــات جملــس  

ــا     ــى خي ــاظ عل ــى احلف ــذيني عل ــاذ إجــرا  الرؤســاء التنفي ءات تشــريعية بشــأن  رات واضــحة الخت
  توصيات الوحدة.

وتواصلت الوحدة مع ممثلي دوائـر التحقيقـات الداخليـة يف مؤسسـات منظومـة األمـم         - ٧
املتحدة من خالل مشاركتها بصـفة مراقـب يف االجتمـاع السـنوي لتلـك الـدوائر، وشـاركت        

ستضـافت كليهمـا األكادمييـة الدوليـة     أيضا يف املؤمتر السـابع عشـر للمحققـني الـدوليني. وقـد ا     
  .٢٠١٦ساد يف تشرين األول/أكتوبر ملكافحة الف

  
  ٢٠١٦املوجهة إىل اإلدارة يف عام التقارير والرسائل   -باء   

تقــارير تغطــي املنظومــة ككــل وتقريــرا وحيــدا   ١٠، أجنــزت الوحــدة ٢٠١٦يف عــام   - ٨
ــب     ــة: التخطــيط لتعاق ــم   للمنظمــة بشــأن املواضــيع التالي ــة األم ــوظفني يف مؤسســات منظوم امل

ــة      املتحــدة؛ واالســتعراض الشــامل للــدعم الــذي تقدمــه منظومــة األمــم املتحــدة للــدول اجلزري
الصــغرية الناميـــة: اســتنتاجات أوليـــة وائيــة (تقريـــران منفصــالن)؛ ومنـــع الغــش واكتشـــافه      
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مم املتحدة اإلمنائية والتصدي له يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة؛ وتقييم إسهام منظومة األ
يف تعزيز القدرات الوطنيـة يف جمـال حتليـل اإلحصـاءات ومجـع البيانـات مـن أجـل دعـم حتقيـق           
األهداف اإلمنائية لأللفية وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليهـا دوليـاً؛ وتقيـيم استعراضـي     

تركيـز بوجـه خـاص علـى     توليفي لتقييمات إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، مـع ال 
القضــاء علــى الفقــر؛ وحالــة وظيفــة مراجعــة احلســابات الداخليــة يف منظومــة األمــم املتحــدة؛    
والســالمة واألمــن يف منظومــة األمــم املتحــدة؛ وإدارة املعــارف يف منظومــة األمــم املتحــدة؛         

ة؛ وخدمات الـدعم اإلداري: دور مراكـز اخلـدمات يف إعـادة تصـميم تقـدمي اخلـدمات اإلداريـ        
  يم يف االحتاد الدويل لالتصاالت.واستعراض اإلدارة والتنظ

منظمــة مشــاركة  ٢٤وصــدرت سلســلة مــن الرســائل املوجهــة لــإلدارة بشــأن قبــول      - ٩
  نفيذيني توصيات الوحدة وتنفيذها.وجملس الرؤساء الت

  
ــارير والرســائل املوجهــة          ــواردة يف التق مــوجزات االســتنتاجات والتوصــيات الرئيســية ال

  ٢٠١٦دارة اليت أجنزت يف عام لإل

  )JIU/REP/2016/1استعراض التنظيم واإلدارة يف االحتاد الدويل لالتصاالت (    

أوجــز االســتعراض التعقيــدات املوجــودة يف هيكــل االحتــاد وحوكمتــه وإطــار إدارتــه.    - ١٠
ل وكان هدف التوصيات هو تعزيز االتساق والتماسك الداخليني لالحتاد، وال سيما مـن خـال  

تعزيز التنسيق على نطـاق أمانتـه العامـة والقطاعـات الثالثـة. ويف ضـوء الشـواغل الـيت أعربـت          
عنــها الــدول األعضــاء، أويل اهتمــام خــاص لإلطــار املــايل لالحتــاد. وأوصــى التقريــر بــأن يضــع 

يـق  األمني العام لالحتاد استراتيجية شاملة لتحسني حالة االحتاد املالية تتخذ مبوجبها تدابري لتحق
وفورات يف التكاليف وتشمل كذلك إمكانية توليد إيرادات. ودعا املفتشون أيضـا إىل توطيـد   
إطار للمساءلة قائم بذاتـه وزيـادة تطـوير سياسـة لـإلدارة املركزيـة للمخـاطر، وكـذلك توطيـد          

بضمان إدماج دور الوجود اإلقليمي  ٢٠١٨إطار املوارد البشرية. ونصح مؤمتر املفوضني لعام 
  اد كعنصر أساسي يف خطته االستراتيجية.لالحت

، أقــر جملــس االحتــاد الــدويل لالتصــاالت رمسيــا تقريــر الوحــدة،  ٢٠١٥ويف أيار/مــايو   - ١١
وأوعز إىل األمني العام لالحتاد بتنفيذ مجيع التوصيات الرمسية وغري الرمسيـة املوجهـة إىل األمانـة    

. ويعتــرب ٢٠١٧يـذها إىل الـس يف عـام    العامـة لالحتـاد وبتقـدمي تقريـر مرحلـي شــامل عـن تنف      
  ذلك ممارسة جيدة من حيث النظر يف تقارير الوحدة وتوصياا.
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  )A/71/393التخطيط لتعاقب املوظفني يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة (    

لـذي مشـل املنظومـة ككـل هـو متابعـة       كان اهلدف الرئيسي هلذا التقرير االستعراضـي ا   - ١٢
وتقيــيم التقــدم احملــرز يف وضــع إطــار إلعــداد اســتراتيجية للتخطــيط لتعاقــب املــوظفني وتنفيــذ    
السياسات ذات الصلة. ورسم االستعراض خريطة لعناصر عمليات التخطيط لتعاقب املوظفني 

أمانـة جملـس الرؤسـاء     ٢٠٠٩غري الرمسية القائمة اليت تتماشى مع اإلطار الذي اقترحته يف عام 
. وعـــالوة علـــى ذلـــك، قـــيم ٢٠٠٧التنفيــذيني اســـتجابةً لتوصـــية أصـــدرا الوحـــدة يف عــام   

 ٢٠٠٩االستعراض التقدم احملرز يف املناقشات املعقودة على نطاق املنظومة اليت بـدأت يف عـام   
الرفيعة املسـتوى   بشأن التخطيط لتعاقب املوظفني يف إطار شبكة املوارد البشرية للجنة اإلدارية

  تابعة لس الرؤساء التنفيذيني.ال

وخلــص التقريــر إىل أن التخطــيط لتعاقــب املــوظفني، علــى أمهيتــه، مل يعامــل بوصــفه      - ١٣
أولوية يف أي مؤسسة من مؤسسات منظومة األمـم املتحـدة ألنـه ال يوجـد يف أي منـها عمليـة       

عريــف هلــذا التخطــيط، ســواء علــى  رمسيــة للتخطــيط لتعاقــب املــوظفني. ومل يكــن هنــاك أي ت  
مســتوى مؤسســات املنظومــة أو علــى نطــاق املنظومــة ككــل. وحــث التقريــر املنظمــات علــى   
اإلسراع بعملياا للتخطيط لتعاقب املوظفني من أجل منع الفقـدان احملتمـل للـذاكرة املؤسسـية     

واملهـام احلامسـة    وضمان سالسة نقل املعرفة واستمرارية العمـل وال سـيما يف املناصـب القياديـة    
األخــرى. وعلــى وجــه اخلصــوص، وجــه التقريــر توصــية إىل هيئــات إدارة مؤسســات منظومــة  
األمم املتحدة يطلب إليها أن متارس دورها الرقايب من أجل دراسة أسباب عدم وجود ختطـيط  

  ي لتعاقب املوظفني يف مؤسساا.رمس

تطبيـق املعـايري اخلمسـة الـيت تسـتند إىل      وأوصى التقرير بأن يكفل الرؤسـاء التنفيـذيون     - ١٤
املمارسات الرائدة يف القطاعني اخلاص والعام، واعتماد األطر املناسبة الستراتيجيات التخطيط 
لتعاقب املوظفني مصحوبةً مببادئ توجيهية مالئمة. وعلى مستوى املنظومة ككل، أوصي بأن 

دول املوظفني بوصفه بندا رئيسيا يف جـ يعيد جملس الرؤساء التنفيذيني إدراج التخطيط لتعاقب 
  أعمال شبكة املوارد البشرية.

  
اســتعراض شــامل للــدعم الــذي تقدمــه منظومــة األمــم املتحــدة للــدول اجلزريــة الصــغرية      

  )A/71/324النامية: استنتاجات أولية (

ــة العامــة، يف قرارهــ    - ١٥ ــون   ٦٩/٢٨٨ا أحاطــت اجلمعي ــالتقرير املعن ، علمــا مــع التقــدير ب
التوصيات املقدمة إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة لتحديد معايري االستعراض الشامل للدعم ”
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)، كمـا كلفـت   A/69/921( “الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة للدول اجلزرية الصغرية النامية
  الوحدة بإجراء االستعراض الشامل يف أقرب وقت ممكن.

اسـتعراض شـامل   ”بعنوان  ٢٠١٥واستجابة لذلك، أجرت الوحدة استعراضا يف عام   - ١٦
اجات للــدعم الــذي تقدمــه منظومــة األمــم املتحــدة إىل الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة: اســتنت 

توصيات تستهدف حتسني التعاون والتنسـيق فيمـا بـني الكيانـات الـيت       ٤، مما أسفر عن “أولية
يشملها اإلطار االستراتيجي لألمم املتحدة فيما يتعلق بوالية كل منها املتصلة بتنفيذ إجـراءات  

  ساموا). وحلل االستعراض ما يلي: العمل املعجل للدول اجلزرية الصغرية النامية (مسار

الدعم الذي يقدمه مقر األمـم املتحـدة إىل الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة عـن طريـق           •  
وحديت الدول اجلزرية الصغرية النامية بكل من إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية 
ومكتب املمثل السامي ألقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية 

  د املتاحة لتنفيذ والية كل منهماية، مبا يف ذلك حتليل للموارالصغرية النام

ــم        •   ــيت يشــملها اإلطــار االســتراتيجي لألم ــات ال اإلســهام يف أعمــال املنظمــات والكيان
املتحدة اليت لديها واليات ذات صـلة بالـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة، وتنسـيق هـذه        

كفيلة بتحسني التنسيق الربناجمي داخل األعمال؛ ويهدف التحليل إىل حتديد التدابري ال
  األمم املتحدة

تشكيل ودور وأداء الفريق االستشاري املشترك بني الوكاالت املعـين بالـدول اجلزريـة      •  
لــه يف دعـــم الـــدول اجلزريـــة  الصــغرية الناميـــة والتـــدابري املقترحــة لتحســـني أمهيـــة عم  

  النامية. الصغرية

واليـات املـتغرية املنوطـة بـإدارة الشـؤون االقتصـادية       وكشفت النتائج األولية عن أن ال  - ١٧
واالجتماعية ومكتب املمثل السامي ألقل البلدان منـواً والبلـدان الناميـة غـري السـاحلية والـدول       
اجلزرية الصغرية النامية قد أدت إىل زيادة عبء عمـل وحـديت الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة       

بة يف املــوارد لــدعم العمــل اإلضــايف. وتنــاول االســتعراض يف األمانــة العامــة، دون زيــادة متناســ
  حدة.السبل املمكنة لتعزيز التنسيق الربناجمي داخل األمانة العامة لألمم املت

كما طلب التقرير إىل األمني العام أن يربز، يف تقريـره السـنوي بشـأن الـدول اجلزريـة        - ١٨
املنظومــة، مبــا يف ذلــك عــرض رؤيــة  الصــغرية الناميــة، العمــل الــذي تضــطلع بــه مجيــع كيانــات 

  استراتيجية للقيام بتخطيط أكثر تنسيقا واتساقا لتعزيز تنفيذ مسار ساموا.

وحلل االستعراض تشكيل الفريق االستشاري املشـترك بـني الوكـاالت املعـين بالـدول        - ١٩
 ٢٠١٥اجلزرية الصغرية النامية ودوره وطرائق عمله. ونتيجة لذلك، أُحرز تقدم خالل عـامي  
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، حيـــث باتـــت إدارة الشـــؤون االقتصـــادية واالجتماعيـــة ومكتـــب املمثـــل الســـامي  ٢٠١٦و 
يترأسان الفريق اآلن بالتناوب، وأصـبحت مـدخالت الفريـق تسـتخدم يف إعـداد تقريـر األمـني        
العــام عــن الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة والرســالة اإلخباريــة بشــأن الــدول اجلزريــة الصــغرية  

  .٢٠١٦واالجتماعية يف آذار/مارس  أطلقتها إدارة الشؤون االقتصاديةالنامية اليت 
  

اســتعراض شــامل للــدعم الــذي تقدمــه منظومــة األمــم املتحــدة للــدول اجلزريــة الصــغرية      
  )JIU/REP/2016/7النامية: استنتاجات ائية (

 هائيــة الــيت تغطــي نطــاق التوصــيات، أعــدت الوحــدة االســتنتاجات الن٢٠١٦يف عــام   - ٢٠
  ) وهي:A/69/921من تقريرها السابق ( ٦و  ٥و  ١

االتساق علـى نطـاق املنظومـة يف عمـل منظومـة األمـم املتحـدة دعمـا للـدول اجلزريـة             •  
الصــغرية الناميــة مــن أجــل تنفيــذ مســار ســاموا، مــع األخــذ يف االعتبــار الــروابط مــع    

  ة األخرىالواليات العاملي

  اهليكل والتنسيق املؤسسيان للرصد بشأن تنفيذ مسار ساموا واإلبالغ عنه  •  

اآلليــــات املؤسســــية واإلداريــــة الالزمــــة للتنســــيق بــــني إدارة الشــــؤون االقتصــــادية    •  
لـــدان منـــواً والبلـــدان الناميـــة  واالجتماعيـــة ومكتـــب املمثـــل الســـامي املعـــين بأقـــل الب 

  الصغرية النامية.والدول اجلزرية الساحلية  غري

وحلـل االسـتعراض الـدعم الــذي تقدمـه منظومـة األمـم املتحــدة يف امليـدان، مـع إيــالء           - ٢١
اهتمــام خــاص لعمــل صــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا والوكــاالت املتخصصــة، واالتفاقيــات    
البيئية. وكشفت الزيارات امليدانية عن وجود تطلعات كـبرية لـدى حكومـات الـدول اجلزريـة      

صغرية النامية لتحسني مواءمة عمل منظومة األمم املتحـدة مـع األولويـات الـيت حـددا علـى       ال
  اجلزرية الصغرية النامية نفسها. الصعيدين الوطين واإلقليمي الدول

ــذل جهــود        - ٢٢ ــد أطــر الرصــد واملســاءلة، ب ــدى حتدي ودعــا االســتعراض إىل أن جيــري، ل
لـه الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة يف تقـدمي       للتخفيف إىل أقصـى حـد مـن العـبء الـذي تتحم     

، ٢٠٣٠التقارير عن مسار ساموا والواليات العاملية األخرى مثل خطة التنمية املسـتدامة لعـام   
ــاخ، وخطــة عمــل أديــس أب       ــاق بــاريس بشــأن تغــري املن ــا، وإطــار ســنداي للحــد مــن     واتف اب

  الكوارث. خماطر
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الـواردة يف التقريـر، ومنـها سـبع توصـيات       ويفترض أن يسهم تنفيذ التوصـيات التسـع    - ٢٣
ــة منظومــة األمــم      موجهــة إىل هيئــات اإلدارة، يف تعزيــز االتســاق علــى نطــاق املنظومــة وفعالي

  املتحدة يف تعزيز تنفيذ مسار ساموا.
  

ــة األمـــــم املتحـــــدة         ــافه والتعامـــــل معـــــه يف مؤسســـــات منظومـــ منـــــع الغـــــش واكتشـــ
)JIU/REP/2016/4(  

ــة         - ٢٤ ــات الرقابي ــدول األعضــاء واهليئ ــها ال ــت عن ــيت أعرب ــاول االســتعراض الشــواغل ال تن
الداخليــة واخلارجيــة يف منظومــة األمــم املتحــدة بشــأن حالــة اجلهــود املبذولــة ملكافحــة الغــش.   

املسـتويني املفـاهيمي   وحبث منع الغش واكتشافه والتعامل معه يف منظومـة األمـم املتحـدة علـى     
والتنفيذي، ودعا إىل اعتماد إطار إلدارة الغش من أجل معاجلة منع الغش واكتشـافه والتعامـل   
معــه. وأخــذ االســتعراض يف االعتبــار املناســب العمــل اهلــام الــذي تقــوم بــه هيئــات الرقابــة يف    

وكـذلك التقـارير السـابقة الـيت عاجلـت جزئيـا        )١(منظومة األمـم املتحـدة يف السـنوات األخـرية    
  .)٢(أيضا جوانب معينة من الغش

وفوق اخلسائر املاليـة الكـبرية، فـإن للغـش آثـارا ضـارة علـى مسعـة املنظمـة، إذ يعـرض             - ٢٥
للخطر القدرة على تنفيذ الربامج بفعالية، وإنشاء الشراكات، وتأمني التمويل. ولذلك، تـؤدي  

افه والتعامل معه دورا رئيسيا يف احلفاظ علـى املنظمـات. كمـا تـؤدي     آليات منع الغش واكتش
تدابري مكافحة الغش دورا ال يقل أمهية يف تعزيـز املسـاءلة والفعاليـة يف منظومـة األمـم املتحـدة       

  ويف تعزيز الرقابة املناسبة على املوارد واالستخدام املسؤول هلا.

وتشمل التحـديات الـواردة يف تقريـر الوحـدة: عـدم وجـود توجيهـات قويـة يف أعلـى            - ٢٦
اهلـرم خبصـوص التعامـل مـع الغـش؛ وعـدم إشـاعة ثقافـة شـاملة ملكافحـة الغـش؛ وعـدم إجــراء             
تقييمات منهجية لتحديد مسـتوى التعـرض ملخـاطر الغـش؛ وعـدم تـوافر تعريـف للغـش يتسـم          

جود سياسة و/أو استراتيجية واضحة ملكافحـة الغـش؛   بكونه مفهوما على نطاق عام؛ وعدم و
وغياب املسؤولية عن تسيري العمليات ووجود مواطن عجز خطرية يف احلوكمـة لـدى التعامـل    
مع الغش؛ وتأخر التحقيقات يف الغش املزعوم الذي يؤدي إىل تفاقمه نقص احملققـني اجلنـائيني   

__________ 

وخاصــة ذلــك الــذي يقــوم بــه جملــس مراجعــي احلســابات واللجنــة االستشــارية املســتقلة للمراجعــة، ومكتــب    )١(  
  خدمات الرقابة الداخلية، وغريها من هيئات املراجعة الداخلية واخلارجية.

ــة املـــوارد (    )٢(   ــارير املتعلقـــة بتحليـــل لوظيفـــة تعبئـ )، وإدارة الشـــركاء املنفـــذين يف JIU/REP/2014/1أبرزهـــا التقـ
ــدة (  ــم املتحـ ــة األمـ ــات منظومـ ــدة   JIU/REP/2013/4مؤسسـ ــم املتحـ ــة األمـ ــات يف منظومـ ــة التحقيقـ )، ومهمـ

)JIU/REP/2011/7  وJIU/REP/2000/9 وأطر املساءلة يف منظومة األمم املتحدة ،()JIU/REP/2011/5.(  
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ناسـبة املكرسـة ألنشـطة مكافحـة الغـش؛ وضـعف       املدربني واملؤهلني؛ واالفتقـار إىل املـوارد املت  
تنفيذ أطر متعددة األطراف لوقف التعامل بشكل موحد مـع األطـراف الثالثـة وغـري ذلـك مـن       
نظـم اجلـزاءات؛ وانعــدام املتابعـة املنتظمـة للتحقيقــات، وال سـيما املتابعـة مــع سـلطات اإلنفــاذ        

 فني املتورطني يف أنشطة احتيالية.الوطنية؛ وعدم وجود نظام تأدييب صارم للتعامل مع املوظ

ودعــا االســتعراض إىل اعتمــاد إطــار ملكافحــة الغــش يتــألف مــن مثــاين دعــائم، ويــوفر      - ٢٧
  إرشادات بشأن سبل التعامل مع منع الغش واكتشافه والتصدي له يف منظومة األمم املتحدة.

  
 ية من أجل التنميةاألمم املتحدة لألنشطة التنفيذ التقييم املستقل على نطاق منظومة    

) ومشـاريعها  A/68/658-E/2014/7لدى تنفيذ السياسة التجريبية للجمعية العامة (انظـر    - ٢٨
ذيــة مــن أجــل التنميــة (انظــر  املتعلقــتني بــالتقييم املســتقل علــى نطــاق املنظومــة لألنشــطة التنفي  

حدة أساليبها وبرنامج عملها من أجل إقامة شراكة مع مكاتـب  )، نوعت الو٦٨/٢٢٩ القرار
التقييم املركزية يف منظومة األمم املتحدة وغريها من اجلهـات الرئيسـية املعنيـة. وأتاحـت تلـك      
الشراكة فرصة لالستفادة من مزايا خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة ضـمن جهـد منسـق لـدعم     

يـق مـع فريـق األمـم املتحـدة      اإلمنائيـة، بالتعـاون الوث  إجراء تقيـيم علـى نطـاق املنظومـة للجهـود      
 بالتقييم. املعين

، واصـلت استضـافة   ٢٠١٦وقد خصصت الوحدة موارد مجة هلذا اجلهد الرائد، ففـي    - ٢٩
 أمانة تنسيق التقييمات املستقلة املضطلع ا على نطاق املنظومـة، وإدارة الصـندوق االسـتئماين   
املخصص للموارد اخلارجة عن امليزانية، والعمل بصفة رئيس آليـة التنسـيق املؤقتـة الـيت كانـت      
تتــألف مــن أعضــاء مــن إدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة، ومــن جمموعــة األمــم املتحــدة 

، ةاإلمنائية، وفريق األمم املتحدة املعين بالتقييم، ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنساني
 ومكتب خدمات الرقابة الداخلية.

واضطلعت الوحدة بدور قيادي يف تسيري وإدارة التقييمني النموذجيني اللذين طلبتهما   - ٣٠
. وترأس مفتشان فريقي إدارة التقييم للتقييمني النموذجيني ٦٨/٢٢٩اجلمعية العامة يف قرارها 

عراضـي تـوليفي لتقييمـات إطـار عمـل      تقيـيم است ”املطلوبني، أحدمها للتقييم الذي عنوانـه: (أ)  
 ؛ واآلخـر “األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، مع التركيز بوجه خاص على القضـاء علـى الفقـر   

تقييم إسهام منظومة األمم املتحدة اإلمنائية يف تعزيـز القـدرات الوطنيـة    ”للتقييم املعنون: (ب) 
ألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وغريهـا مـن      يف جمال التحليل اإلحصائي ومجع البيانات لدعم حتقيق ا

 .“األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا
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تقييم إسهام منظومة األمم املتحدة اإلمنائية يف تعزيز القـدرات الوطنيـة يف جمـال التحليـل         
اإلحصائي ومجع البيانات لـدعم حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وغريهـا مـن األهـداف         

 )A/71/431عليها دولياً (اإلمنائية املتفق 

هــذا التقيــيم هــو أحــد التقيــيمني املطلــوبني للتنفيــذ التجــرييب لسياســة التقيــيم املســتقل     - ٣١
األمـم املتحـدة ككـل وترابطهـا      املضطلع به على نطـاق املنظومـة. وقـد درس جـدوى منظومـة     

ــز القــدرات الوطنيــة يف جمــال مجــع البيانــات اإلحصــائية    حتققــه مــن قيمــة مضــافة يف  ومــا  تعزي
ــرارات حمكمــة قائمــة علــى      وحتليلــها واســتخدامها. ولإلحصــاءات دور هــام يف دعــم وضــع ق

، أعـاد  ٢٠١٥الـيت اعتمـدت يف أيلول/سـبتمرب     ٢٠٣٠األدلة. ويف خطة التنمية املستدامة لعام 
تقودهـا  ”قائمة علـى األدلـة ودعـوا إىل عمليـات     قادة العامل جمددا تأكيد ضرورة اختاذ قرارات 

ــة املســتدامة ورصــد تلــك األهــداف وتقييمهــا، وذلــك     “البلــدان يف التخطــيط ألهــداف التنمي
كوســيلة مــن وســائل تعزيــز جــدوى واســتدامة مســامهة األمــم املتحــدة يف املســتقبل. ويف هــذا   

تعلـق برصـد واسـتعراض    الصدد، كـان للقـدرات اإلحصـائية الوطنيـة دور حمـوري يف احلـوار امل      
، حيث أبرز احلوار احلاجة إىل تعزيز القدرات الوطنية ٢٠٣٠التقدم احملرز يف حتقيق خطة عام 

 .“عدم ختلف أحد عن الركب”على إنتاج بيانات مصنفة باملستوى الالزم لضمان 

ات وبين التقييم أن منظومة األمـم املتحـدة قـد قـدمت مسـامهة إجيابيـة يف تعزيـز القـدر          - ٣٢
الوطنية فيما يتعلق بإنتاج اإلحصاءات إال أنه ال تـزال هنـاك حتـديات ماثلـة فيمـا يتصـل جبـودة        
هذه املسامهة، وال سيما فيما يتصل بتنسيق األنشطة واستدامة النتائج والتـواؤم مـع األولويـات    

م الوطنية. ومن الشواغل الرئيسية الناشئة عن التحليـل الـذي أجـري ألغـراض هـذا التقيـيم عـد       
كفاية الدعم املقدم من منظومة األمم املتحدة دف زيـادة اسـتخدام اإلحصـاءات مـن جانـب      
مقرري السياسات واتمع املدين والقطـاع اخلـاص وزيـادة فعاليـة ذلـك االسـتخدام. وأوصـى        
التقييم بضرورة أن يشكّل تقدمي الـدعم مـن أجـل تطـوير القـدرات اإلحصـائية الوطنيـة أولويـةً         

رئيسيةً بالنسبة إىل منظومة األمم املتحدة، وضرورة أن يكون اهلدف الرئيسي هلـذا   استراتيجيةً
العمل هو حتسني استخدام اإلحصـاءات لـدعم حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة الوطنيـة، مبـا يف ذلـك         
أهـداف التنميـة املسـتدامة. ودعـا أيضـا إىل مزيـد مـن التنسـيق واالتسـاق والتكامـل يف مـا بـني             

ملتحدة الداعمة للقدرات اإلحصائية الوطنية علـى الصـعيد القُطـري. ويـتعني أن     كيانات األمم ا
يصمم دعم األمم املتحدة املوجه إىل تطوير القدرات اإلحصـائية الوطنيـة بطريقـة أكثـر اتصـافا      
بالطابع الكلي الشامل، ضمن إطار شامل قادر على االستفادة من القدرات والواليـات احلاليـة   

ــدعم لل  علــى نطــاق منظو ــة علــى   مــة األمــم املتحــدة ابتغــاء تقــدمي ال قــدرات اإلحصــائية الوطني
 متكامل. حنو
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تقيــيم استعراضــي تــوليفي لتقييمــات إطــار عمــل األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة مــع       
 )A/71/533التركيز بشكل خاص على القضاء على الفقر (

هذا التقرير هو التقرير الثاين من التقييمني املطلوبني للتنفيذ التجـرييب للسياسـة املتصـلة      - ٣٣
نــاول االســتعراض بالبحــث جممـــل    بــالتقييم املســتقل املضــطلع بــه علــى نطـــاق املنظومــة. وت      

ــن         جــودة ــرة م ــت يف الفت ــيت أجري ــة ال ــم املتحــدة للمســاعدة اإلمنائي ــل األم ــات أطــر عم   تقييم
قية تلـك التقييمـات واسـتخدامها، وسـعى إىل تقيـيم مسـامهة منظومـة        ومصدا ٢٠١٣-٢٠٠٩

األمم املتحدة يف حتقيق األهداف اإلمنائيـة الوطنيـة. واسـتهدف التقيـيم أيضـا إدخـال حتسـينات        
 وتعديالت على املبادئ التوجيهية القائمة لعملية تقييم تلك األطر.

املصلحة إزاء عملية تقيـيم أطـر   وخلص التقييم إىل ضعف االلتزام من جانب أصحاب   - ٣٤
تــدين مســتوى االمتثــال لكــل مــن   عمــل األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة، ودليــل ذلــك هــو 

 ٢٠١٠يف املائـة يف الفتـرة املمتـدة بـني عـامي       ٣٧,٥إجـراء تقيـيم (معـدل امتثـال قـدره       شرط
م القويـــة ) ومعـــايري اجلـــودة. ومل يكـــن يـــتم إال جزئيـــا التقيـــد مبنـــهجيات التقيـــي       ٢٠١٣ و

ــة صــاحبة        ــدين مســتوى مشــاركة اجلهــات الوطني ــين ت ــك، تب ــى ذل واســتخدامها. وعــالوة عل
املصـلحة، إىل جانـب إشــكاليات كـبرية علــى صـعيد التنســيق والتعـاون يف أنشــطة التقيـيم الــيت       
تضـطلع ـا هيئـات األمـم املتحـدة علـى املسـتوى القُطـري. وخلـص االسـتعراض أيضــا إىل أن           

تحدة للربجمـة مل تكـن تراعـى مراعـاة كاملـة، مـع عـدم ذكـر مبـدأي االسـتدامة           مبادئ األمم امل
ــنقص تلــك مــن خــالل مخــس        ــادرا. وقــد متــت معاجلــة أوجــه ال ــة القــدرات إال ن ــة وتنمي البيئي

ة إىل اجلمعيـة العامـة، وأربـع إىل األمـني العــام. ويف     هـ توصـيات اسـتراتيجية، واحـدة منـها موج    
عة مـن التوصـيات العمليـة ملعاجلـة املسـائل قيـد البحـث، لكـن         التقرير، حرص على وضع جممو

دون أن تكـون مفرطــة يف التقييــد حـىت ال تعــوق وضــع حلـول مالئمــة للســياقات. ونظــرا ألن    
ــة         ــز الرئيســي خلطــة التنمي ــة هــو حمــل التركي ــول املالئمــة للســياقات الوطني ــى احلل التشــديد عل

عدة اإلمنائيـة مبجملـها يلـزم إعطاؤهـا مكانـة      ، فإن عملية أطر عمل املسـا ٢٠٣٠املستدامة لعام 
 أكثر بروزاً.

  
ــدة            ــم املتحـ ــة األمـ ــات منظومـ ــابات يف مؤسسـ ــة للحسـ ــة الداخليـ ــة املراجعـ ــة وظيفـ حالـ

)JIU/REP/2016/8( 

وظيفة املراجعة الداخلية للحسابات هي وظيفـة راسـخة يف إطـار املسـاءلة يف منظومـة        - ٣٥
منـه. وبـالنظر إىل الـدور الرئيسـي الـذي تؤديـه وظيفـة         األمم املتحـدة وتشـكل جـزءا ال يتجـزأ    

املراجعــة الداخليــة للحســابات يف اإلدارة الرشــيدة للمؤسســات، فــإن االســتعراض الــدوري        
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للتطــورات واملســائل الرئيســية الــذي جتريــه الوحــدة هــو أمــر أساســي. ويف هــذا الســياق، فقــد  
ســابات (لالطــالع علــى التقــارير أعــدت الوحــدة تقريرهــا الثالــث املتصــل بوظيفــة مراجعــة احل 

ــر   ــابقة، انظـ ــل    A/66/73 و A/60/80السـ ــر تكمـ ــذا التقريـ ــواردة يف هـ ــيات الـ ــع التوصـ ). ومجيـ
 جعة الداخلية للحسابات.التوصيات الواردة يف التقارير السابقة للوحدة اليت تتناول املرا

وعلى الرغم من أن املراجعة الداخلية للحسابات هي وظيفـة مسـتخدمة ومعتـرف ـا       - ٣٦
جيدا، فإا حباجة إىل أن تستثمر بقدر أكرب من جانب اإلدارة العليا وهيئات اإلدارة واجلهات 

املخاطر يف مؤسسـات   املاحنة للتأكد من حسن اإلدارة وجودة عمليات الرقابة الداخلية وإدارة
منظومة األمم املتحدة. وقد أحرزت خدمات املراجعة الداخليـة للحسـابات تقـدما ال بـأس بـه      
يف حتقيق املعايري املهنية ملراجعة احلسابات، ويشـكل ذلـك رسـالة هامـة إىل أصـحاب املصـلحة       

ــة ا      ــة املراجع ــة وظيف ــك اجلهــات املاحنــة، بشــأن جــودة وموثوقي ــة اخلــارجيني، مبــا يف ذل لداخلي
 للحسابات يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة.

واالستقاللية مـن اجلوانـب البالغـة األمهيـة لوظيفـة املراجعـة الداخليـة للحسـابات، ويف           - ٣٧
هذا الصدد، فقد شجع الرؤساء التنفيذيون للمؤسسات وهيئات إدارا يف التقرير على ضـمان  

 للحسابات، بوسائل منها توفري موارد كافية. وتعزيز استقاللية خدمات املراجعة الداخلية

ويلــزم حتســني تــواؤم اســتراتيجية املراجعــة الداخليــة للحســابات مــع اســتراتيجيات           - ٣٨
املنظمات املتلقية للخدمـة، وخاصـة مـن حيـث حجـم خـدمات املراجعـة الداخليـة للحسـابات          

سـتقدم، وجـدوى    واحتياجاا من املوارد، ومن حيث نـوع خـدمات مراجعـة احلسـابات الـيت     
مجعها مع وظائف رقابية مستقلة أخرى، مثل التحقيق أو التفتيش أو التقييم. ودعا التقريـر إىل  
أن يقــوم رئــيس املراجعــة الداخليــة للحســابات/الرقابة الداخليــة بوضــع االســتراتيجية بالتشــاور  

 الوثيق مع جلنة الرقابة ومع الرئيس التنفيذي.

لداخلية للحسابات/الرقابة الداخلية يف منظومة األمم املتحـدة  وشجع رؤساء املراجعة ا  - ٣٩
علــى أن يضــمنوا أن تقــدم التقــارير الســنوية آراء شــاملة بشــأن الرقابــة، وإىل أن يمــنح أعضــاء  
هيئات اإلدارة، عند الطلب، إمكانية االطّالع على مجيع تقارير املراجعة الداخلية للحسـابات.  

ئج مراجعـة احلسـابات حتتــاج إىل أن تـدرس وتقــيم بعنايـة مــن     غـري أن مسـألة اإلعــالن عـن نتــا   
 جانب الرؤساء التنفيذيني وهيئات اإلدارة على أساس كل منظمة على حدة.

وبات إنشاء جلان رقابة مستقلة يشكل يف السنوات األخرية إجنازا هاما يف مؤسسـات    - ٤٠
ــات اإلدارة دور منظومــة األمــم املتحــدة. فقــد خلــص االســتعراض إىل ضــرورة أن     يكــون هليئ

مؤسسي فيما يتعلق بلجان الرقابة، وأوصى، يف هذا الصدد، بأن تقوم هيئة اإلدارة باستعراض 
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وإقرار ميثاق جلنة الرقابة، وبأن يسـبغ الطـابع الرمسـي علـى دور اللجنـة يف النظـامني األساسـي        
 اختيـار أعضـاء جلـان    واإلداري للمنظمة. وجيـب علـى هيئـة اإلدارة أن تضـطلع أيضـا بـدور يف      

الرقابة ويف أداء اللجنة. وينبغي أن يقدم التقرير السنوي للجنة الرقابة املستقلة إىل هيئـة اإلدارة  
ــأن      ــورة بشـ ــوفر املشـ ــاءلة تـ ــائق املسـ ــن وثـ ــة مـ ــة هامـ ــفه وثيقـ ــة   بوصـ ــة املراجعـ ــة وظيفـ فعاليـ

 للحسابات. الداخلية
  

 )JIU/REP/2016/9السالمة واألمن يف منظومة األمم املتحدة (    

حتتل مسألة أمن موظفي األمم املتحدة وسالمتهم موقعا دائما يف جدول أعمال األمم   - ٤١
املتحدة. وهذا التقرير هـو اسـتعراض علـى نطـاق املنظومـة يركـز علـى املنظمـات املشـاركة يف          

يــة. وحــدة التفتــيش املشــتركة وأعضــاء الشــبكة املشــتركة بــني الوكــاالت إلدارة املســائل األمن  
ويوىل فيه اهتمام خاص للدور الذي تضـطلع بـه إدارة شـؤون السـالمة واألمـن التابعـة لألمانـة        
العامــة لألمــم املتحــدة واخلــدمات الــيت تقــدمها، باعتبارهــا جهــة التنســيق الرئيســية لنظــام إدارة  

بــا، فضــال عــن فــرد تقري ١٨٠ ٠٠٠األمــن بــاألمم املتحــدة. وهــذا النظــام مســؤول عــن أمــن   
من املعالني يف بيئات تتراوح بني مدن رئيسـية ومواقـع ميدانيـة نائيـة. وإضـافة إىل       ٣٠٠ ٠٠٠

العمل يف مناطق ترتفع فيها معدالت اجلرميـة واألخطـار الطبيعيـة وعـدم االسـتقرار االجتمـاعي       
والنـزاع املسلح، جيب أن يـوفر النظـام تـدابري وقائيـة واسـتجابات مناسـبة للتهديـدات العامليـة،         

 اب.مثل اإلره

وكانت ااالت االستراتيجية اليت شكلت حمور تركيز االسـتعراض تتمثـل فيمـا يلـي:       - ٤٢
ــاألمن؛ ومعــايري الســالمة واألمــن؛ وإدارة األزمــات      ثقافــة األمــن؛ وإدارة املعلومــات املتصــلة ب

يف  األمنية والقدرة الالزمة لتلبية االحتياجات اإلضافية املفاجئة؛ واملـوارد والتمويـل. وال ريـب   
نــها نظــام يأن نظــام األمــم املتحــدة إلدارة األمــن قــد تطــور، إذ انتقــل مــن أشــكال كــان مــن ب  

املراحل األمنية، الذي يعد إحدى الصعوبات الرئيسية اليت كانت تواجه يف امليدان، إىل فلسـفة  
ر. ، تقوم علـى االسـتخدام املـنظم لتحليـل املخـاط     “كيفية البقاء”إلدارة املخاطر تسمى فلسفة 

وقد وضعت سياسـات ومعـايري جديـدة وغـدا التعـاون فيمـا بـني الوكـاالت أكثـر متانـة. ومـع            
ذلك، فإن النظام يتسم بالتجزؤ يف جماالت شىت وعلى مستويات خمتلفة. وقـد دعـا التقريـر إىل    
ــق          ــن أجــل حتقي ــة والبشــرية، م ــوارد، ســواء املالي ــل امل ــن تكام ــى م ــاء حنــو مســتوى أعل االرتق

مثل للموارد األمنية على نطـاق املنظومـة، وتفـادي االزدواجيـة، واالسـتفادة مـن       االستخدام األ
اخلــربة الفنيــة يف كــل مؤسســة مــن مؤسســات نظــام األمــم املتحــدة إلدارة األمــن، مــع مراعــاة   

 االحتياجات التشغيلية احملددة ودرجة االستقاللية الالزمة الضطالع كل منها بواليته.
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ترحات حمـددة بشـأن اـاالت االسـتراتيجية املـذكورة أعـاله،       وتضمن االستعراض مق  - ٤٣
مبا يف ذلك مثاين توصيات: إحداها موجهة إىل اجلمعية العامة كي تنظر فيها؛ وأربـع توصـيات   
موجهة إىل الرؤساء التنفيذيني ملؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة؛ واثنتـان موجهتـان إىل إدارة       

وكيــل األمــني العــام لشــؤون الســالمة واألمــن، بوصــفه شــؤون الســالمة واألمــن؛ وواحــدة إىل 
  رئيس الشبكة املشتركة بني الوكاالت إلدارة شؤون األمن.

  
  )JIU/REP/2016/10(إدارة املعارف يف منظومة األمم املتحدة     

قيم االستعراض مدى االسـتعداد لتطبيـق أسـلوب إدارة املعـارف علـى نطـاق منظومـة          - ٤٤
نصب التركيز الرئيسي للمعايري اخلمسة املستخدمة يف التقييم علـى مسـألة   األمم املتحدة. وقد ا

وجود استراتيجية و/أو وثائق سياسات و/أو مبادئ توجيهية دف إىل تعريف إدارة املعـارف  
وإضفاء الطابع املؤسسي عليها وتفعيلها. وتبني من االستعراض أن إدارة املعـارف ليسـت بعـد    

ع مؤسسات منظومة األمم املتحدة، وليست هناك ممارسات مشتركة أولوية استراتيجية يف مجي
مقبولة أو شائعة على نطاق املنظومة. وأوضح االستعراض أن العنصر املشترك الرئيسـي إلطـار   

بـه عـن الـرؤى    التأهب هو وجود رؤية إلدارة املعارف بصرف النظـر عـن الشـكل الـذي يعـرب      
  اليت من هذا القبيل.

املنظمات بالفعل استراتيجيات إلدارة املعـارف. وأرسـت عناصـر     وقد اعتمدت بعض  - ٤٥
أساسية إلدارة املعارف على املسـتوى النظـري أو التنفيـذي، متبعـةً يف ذلـك مسـارات خمتلفـة.        
وتشــمل تلــك االســتراتيجيات حيثمــا وجــدت، بــدرجات متفاوتــة، سياســات وتــدابري تتنــاول  

إىل أنـه ميكـن لالسـتراتيجيات القائمـة إلدارة      العناصر األخـرى إلطـار التأهـب. ويشـري التقريـر     
املعارف اليت اجتـازت اختبـار الـزمن واملالءمـة أن تلـهم أو تسـاعد املنظمـات األخـرى الراغبـة          
ــف نطــاق ومضــمون االســتراتيجيات مــع          ــى اعتمــاد اســتراتيجياا اخلاصــة. وميكــن تكيي عل

ن املــوارد الفكريــة الضــرورية  الواليــات احملــددة للمنظمــات املعنيــة. وخلــص االســتعراض إىل أ  
يف املقـر  لصياغة مشاريع األطر االستراتيجية إلدارة املعارف موجودة فعالً يف مجيع املنظمـات،  

  وعلى املستوى امليداين.

وقد استند التقرير إىل افتراض أساسي مؤداه أنه ميكن حتسني إدارة املعارف يف حـدود    - ٤٦
ــه اهتمــام    ــوارد البشــرية بوصــفها العامــل الســائد يف    املــوارد املتاحــة. وأويل في ــدور امل خــاص ل

عمليات إدارة املعارف. وهناك دورة محيدة كامنة ميكن تفعيلها لدى كل منظمة وعلى نطـاق  
املنظومة إلضـفاء قيمـة علـى املعـارف واملـوارد البشـرية الـيت ال يـتم اسـتخدامها بالقـدر الكـايف            

تسـعى إىل تعزيـز دور إدارة املعـارف يف خدمـة     حاليا. وتتبع التوصيات هيكـل إطـار التأهـب و   
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. وهـي تركـز علـى سـد الثغـرات القائمـة يف إدارة املعـارف        ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام 
علــى نطــاق املنظومــة، اســتنادا إىل املمارســات احلاليــة؛ واالســتفادة بشــكل أفضــل مــن املــوارد   

بـادرات املشـتركة علـى نطـاق املنظومـة      البشرية واملعارف اليت حيصلوا يف منظمام؛ وحفز امل
  .٢٠٣٠طة التنمية املستدامة لعام بوجه عام ويف السياق احملدد خل

  
خدمات الدعم اإلداري: دور مراكز اخلـدمات يف إعـادة تصـميم طـرق تقـدمي اخلـدمات           

  )JIU/REP/2016/11اإلدارية (

نظومـة األمـم املتحـدة    حبث االستعراض، يف ضـوء املبـادرات الـيت اختـذا مؤسسـات م       - ٤٧
لتحسني كفاءة وفعالية خدمات الدعم اإلداري، جتربة سـبع منظمـات يف تقـدمي اخلـدمات مـن      
مراكز خدمات مشتركة موجودة يف مواقع أقل كلفة. وعلـى الـرغم مـن أن خفـض التكـاليف      

بيـل  كان احملرك الرئيسي يف معظم احلاالت، إال أن أهدافاً أخرى اتسمت باألمهية أيضـاً، مـن ق  
  خاطر وتعزيز التركيز على املهمة.حتسني نوعية اخلدمات وخفض امل

ــبني مــن االســتعراض (أ) أن مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة تســري يف االجتــاه          - ٤٨ وت
الصحيح بنظرها يف استخدام مراكز خدمات مشتركة (خدمات موحدة)، وإقامة هذه املراكز 
يف مواقع أقل كلفة، وهي مفـاهيم راسـخة ميكـن أن تولـد مكاسـب حقيقيـة يف الكفـاءة، وقـد         

ل؛ (ب) أن التركيـز علـى االنتقـال إىل أمـاكن منخفضـة      ولدت مكاسب من هذا القبيـل بالفعـ  
ــرض         ــل والع ــات اإلدارة كــان جيــنح إىل حجــب التحلي ــروض إىل هيئ ــدمي الع ــاء تق ــة أثن التكلف
املستقلني للفرص اليت يتيحها حتسني أساليب العمل وتوحيد تقدمي اخلدمات؛ (ج) أن إحـداث  

ارات وحتتـاج إىل وقـت؛ والتركيـز علـى     التغيري وحتقيق الفوائد مـن األمـور الـيت تتطلـب اسـتثم     
الوفورات القصرية األجل ميكن أن يكون فعال قصري النظر وأن يأيت بنتائج عكسية؛ ومن املهم 
يف هذا الصدد أن يكون هناك توجيـه مسـتدمي مـدعوما بـإدارة تغـيري فعالـة لـدفع عجلـة التغـيري          

ف بتحـديات ال ينبغـي االسـتهانة    وترسيخه؛ (د) أن االنتقال إىل مواقع منخفضة التكلفة حمفـو 
) أن الدور الذي تضطلع به اهليئات ـا وجيب أن تكون املربرات املعروضة لالنتقال مقنعة؛ (ه

التشريعية يتفاوت من االخنراط املفصل على مستوى العمليـة، إىل تـرك سـلطة تقديريـة واسـعة      
مـة بـني اهليئـة التشـريعية واألمانـة      لإلدارة؛ وملا كان ذلك انعكاسا لطـابع العالقـة اإلداريـة القائ   

املعينة، فلن يكون واقعيا اتباع ج موحد؛ (و) أن اخلـدمات املشـتركة تعـود عليهـا فائـدة مـن       
الشراكة النشطة بني العمالء ومقدمي اخلدمات اليت يقوم كل طرف فيهـا بـدوره. ومل تتحقـق    

جمال خدمة العمالء؛ (ز) أن  بعد مستويات جيدة بصورة متسقة من التدريب وإدارة األداء يف
التعاون بني الوكاالت بشأن مراكز اخلدمات العاملية دون مستوى العمل املماثل علـى الصـعيد   

ــب        ــتم بشــأن اجلوان ــذي ي ــاق ال ــاون الواســع النط ــة    القطــري والتع ــهج العاملي ــن الن األخــرى م
  اخلدمات. لتقدمي
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ملتصــلة بــإدارة املــوارد البشــرية ووجــه االســتعراض االنتبــاه إىل طائفــة مــن التحــديات ا   - ٤٩
ملراكــز اخلــدمات، مبــا يف ذلــك احلاجــة إىل حتــديث السياســات للــتمكني مــن اســتخدام خــربة    
املوظفني الفنيني املعينني حمليا اليت ال تقتصر على احملتوى الوطين؛ وأبرز احلاجة إىل إيالء اهتمام 

مـن قبـل اهليئـات االستشـارية التقنيـة      أكثر منهجيةً لنتائج إصالح اخلدمة اإلداريـة، علـى األقـل    
اليت تدعم اهليئات التشريعية يف مهامها املتعلقة بالرقابة والرصد؛ وحدد التحـديات الـيت تواجـه    
زيادة التعاون بني الوكاالت، وحث علـى وضـع مسـار عمـل أفقـي بشـأن تقـدمي اخلـدمات يف         

  آليات التنسيق ذات الصلة.
  

 صــيات وحــدة التفتــيش املشــتركة وتنفيــذها هلــا     اســتعراض مــدى قبــول املنظمــات لتو       
)JIU/ML/2016/25 -JIU/ML/2016/1(  

ــام     - ٥٠ ــررت الوحــدة يف ع ــذ      ٢٠١٥ق ــول وتنفي ــدى قب ــإجراء اســتعراض مل أن تضــطلع ب
وقـد مت   .٢٠١٢إىل عـام   ٢٠٠٦توصياا من قبل املنظمات املشـاركة خـالل الفتـرة مـن عـام      

مشل حتليل معـدل قبـول التوصـيات وتنفيـذها اسـتنادا       إجناز اجلزء األول من االستعراض، الذي
إىل اإلحصــاءات الــيت قــدمها نظــام التتبــع الشــبكي وعمليــة النظــر يف تقــارير الوحــدة حســب     

رسالة إىل اإلدارة تتضمن نتائج هذا االسـتعراض وتوصـياته    ٢٨املنظمة. وصدرت سلسلة من 
مانــة جملــس الرؤســاء التنفيــذيني،  ووجهــت إىل الرؤســاء التنفيــذيني لكــل مــن املنظمــات وإىل أ 

. وكانـت اسـتجابة املنظمـات املشـاركة     ٢٠١٦منـها يف عـام    ٢٥ووضعت الصيغة النهائيـة لــ   
إجيابية للغاية. ونتيجة لذلك، اخنفض عدد التوصيات املعلقة منـذ فتـرة طويلـة مبقـدار النصـف،      

، والتزمـــت ٢٦إىل  ٢٣الشـــبكي مـــن  وارتفـــع عـــدد املنظمـــات الـــيت تســـتخدم نظـــام التتبـــع 
منظمات جديدة بأن تبدأ هيئاا التشريعية النظر يف التقارير. ومن النتـائج املتوقعـة األخـرى     ٥

للجزء األول من االستعراض حتسن نشر تقارير وحدة التفتيش املشـتركة عـن طريـق اسـتخدام     
يف الوصالت اإللكترونية، وحتسن توقيـت إصـدار تعليقـات جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني والنظـر        

، وحتسـن عمليـة   “غـري ذات صـلة  ”التقارير، واخنفاض عدد التوصيات الـيت تعتربهـا املنظمـات    
صنع القرار بشأن التوصـيات الـواردة يف تقـارير الوحـدة. وقـد بـدأ العمـل يف اجلـزء الثـاين مـن           
االســـتعراض، الـــذي ســـيحدد أفضـــل املمارســـات والـــدروس املســـتفادة مـــن عمليـــة املتابعـــة،  

  بنشر تقرير على نطاق املنظومة. ٢٠١٧وسيكتمل يف عام 
  

  التحقيقات  -جيم   
تركز التحقيقـات الـيت جتريهـا الوحـدة علـى االنتـهاكات املزعومـة لألنظمـة والقواعـد            - ٥١

وغريها من اإلجراءات القائمة من قبل الرؤساء التنفيـذيني، ورؤسـاء هيئـات الرقابـة الداخليـة،      
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املوظفني، وبشكل استثنائي، موظفي املنظمات اليت ال توجـد  واملسؤولني يف املنظمات من غري 
  ت، إذا كانت املوارد متاحة لذلك.لديها القدرة الداخلية على إجراء حتقيقا

ودف املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية للتحقيقـات الـيت تطبقهـا الوحـدة إىل كفالـة        - ٥٢
حـدة إلجـراء التحقيقـات الـيت أقرهـا املـؤمتر       التوافق مع الصيغة املنقحـة للمبـادئ التوجيهيـة املو   

  .٢٠٠٩شر للمحققني الدوليني عام العا

؛ ولــيس هنــاك شــكاوى  ٢٠١٦ومل تتلــق الوحــدة أي شــكاوى جديــدة خــالل عــام     - ٥٣
  مرحلة من سنوات سابقة.

  
  قبول توصيات وحدة التفتيش املشتركة وتنفيذها  -دال   

  نظام التتبع الشبكي    

رية، قامــت وحــدة التفتــيش املشــتركة باســتثمارات كــبرية لتحســني  يف الســنوات األخــ  - ٥٤
قدرا على تتبع قبول التوصيات وتنفيذها، متاشيا مع عدة طلبات صـادرة عـن اجلمعيـة العامـة     

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

، إىل إدخال حتسينات هامة يف هـذا الصـدد.   ٢٠١٢نظام التتبع الشبكي، الذي استحدث عام 
ــة تتــيح للمنظمــات املشــاركة الوصــول إىل التوصــيات   إوهــو ال يعمــل فقــط كمنصــة   لكتروني

  أداة لإلبالغ والتحليل اإلحصائي.وحتديث املعلومات عن حالتها، بل أيضا بوصفه 

بعــض املنظمــات املشــاركة وضــع تقــارير إضــافية قابلــة لالستنســاخ   واســتجابة لطلــب  - ٥٥
وحتسني مجع وتبـادل التعليقـات واالقتراحـات مـن قبـل املنظمـات املشـاركة، طـورت الوحـدة          

ر إدخــال حتــديثات إضــافية خــالل    النظــام لتحســني إنتــاج التقــارير اإلحصــائية. ومــن املقــر      
  .٢٠١٧ عام
  

  عدد التوصيات    

جهــودا ملعاجلــة شــواغل املنظمــات املشــاركة فيمــا يتعلــق بكثــرة عــدد  بــذلت الوحــدة   - ٥٦
 ١التوصــيات الــواردة يف التقــارير واملــذكرات والرســائل املوجهــة إىل اإلدارة. ويشــري اجلــدول  

أدناه إىل نتائج هذه اجلهـود. وقـد اخنفـض متوسـط عـدد التوصـيات حسـب التقريـر واملـذكرة          
. والتوصــيات )٣(٢٠١٦عــام  ٢,٨إىل  ٢٠١٠عــام  ١١,٤والرســالة املوجهــة إىل اإلدارة مــن  

__________ 

رسالة موجهة إىل اإلدارة (مبتوسط توصية واحدة يف كل رسالة بالنسـبة ألغلـب الرسـائل)     ٢٥ كان إلصدار  )٣(  
 .٢٠١٦ عامإسهام كبري يف اخنفاض عدد التوصيات يف 
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فقـد مت إبرازهـا يف    اجلوهرية هي وحدها اليت صيغت على هذا النحو، أما االقتراحات األخرى
  نص التقارير.

  
  ١اجلدول     
ــيش            ــة إىل اإلدارة والتوصــيات الصــادرة عــن وحــدة التفت ــذكرات والرســائل املوجه ــارير وامل عــدد التق

  ٢٠١٦- ٢٠١٠املشتركة للفترة 
  

  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  
 امـــــــــــــــوع

٢٠١٦-٢٠١٠  

                التقارير واملذكرات والرسائل املوجهة إىل اإلدارة                  
  ٥٩  ١١  ٥  ٧  ٥  ١٣  ١٠  ٨  املتعلقة باملنظومة ككل وبعدة منظمات

  ٤٥  ٢٥  ٦  ٣  ٢  ٤  ٢  ٣  املتعلقة بفرادى املنظمات
ــارير     ــوع، التقـــــ ــذكرات امـــــ واملـــــ

  ١٠٤  ٣٦  ١١  ١٠  ٧  ١٧  ١٢  ١١  والرسائل املوجهة إىل اإلدارة
                  التوصيات

  ٤٤٦  ٧٤  ٣٣  ٦١  ٢٨  ٦٥  ١٠٠  ٨٥  املتعلقة باملنظومة ككل وبعدة منظمات
  ١٥٨  ٢٦  ١٦  ١٦  ٦  ٤٤  ١٠  ٤٠  املتعلقة بفرادى املنظمات

  ٦٠٤  ١٠٠  ٤٩  ٧٧  ٣٤  ١٠٩  ١٠  ١٢٥  جمموع التوصيات  

  ٥,٨  ٢,٨  ٤,٥  ٧,٧  ٤,٩  ٦,٤  ٩,٢  ١١,٤  التوصيات حبسب الناتجمتوسط عدد   
  
  .٢٠١٧نظام التتبع الشبكي، كانون الثاين/يناير   :املصدر  
    

  معدالت قبول وتنفيذ التوصيات املتعلقة باملنظومة ككل وبفرادى املنظمات    

 يف التقـارير  ٢٠١٥و  ٢٠٠٨كان متوسط معدل قبول التوصيات املقدمة بـني عـامي     - ٥٧
يف املائة) أعلى من متوسط معدل قبـول التوصـيات    ٨٣واملذكرات املتعلقة بفرادى املنظمات (

يف املائة) (انظر  ٦٧املقدمة يف تلك الفترة يف التقارير املتعلقة باملنظومة ككل وبعدة منظمات (
  .)٤(الشكل األول)

ــذكرات امل     - ٥٨ ــارير واملـ ــواردة يف التقـ ــيات الـ ــذ التوصـ ــدل تنفيـ ــرادى  إال أن معـ ــة بفـ تعلقـ
ــواردة يف     ٨٢املنظمــات يف تلــك الفتــرة (  يف املائــة) كــان أقــل مــن معــدل تنفيــذ التوصــيات ال

__________ 

قد قـدمت مـن منظمـة األغذيـة      ٢٠١٥مل تكن أي بيانات خاصة بعام  ٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ١٠حبلول   )٤(  
والزراعة، ومنظمة الطريان املدين الدويل، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملكتب املعين باملخـدرات واجلرميـة،   

  وموئل األمم املتحدة واالحتاد الربيدي العاملي.
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يف املائة). وميكن تعليـل ذلـك حبـدوث تنفيـذ      ٨٧التقارير واملذكرات املتعلقة باملنظومة ككل (
استعراضــا للتنظــيم واإلدارة لــدى  ١٩استعراضــات مــن أصــل  ٣مبعــدالت منخفضــة جــدا يف 

  ادى املنظمات خالل تلك الفترة.فر
  

  الشكل األول    
  )٢٠١٥- ٢٠٠٨متوسط معدالت قبول توصيات وحدة التفتيش املشتركة وتنفيذها (    

  (بالنسبة املئوية)
  
 

 

  

  

  

  
    
  .٢٠١٧نظام التتبع الشبكي، كانون الثاين/يناير   :املصدر  
  

ــاين)       - ٥٩ ــل أعمــق مفصــل حســب املنظمــة (انظــر الشــكل الث إىل أن املنظمــات يشــري حتلي
املشاركة األكرب حجما (أي األمم املتحدة، برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وبرنـامج األغذيـة       
العــاملي، واليونيســف، ومنظمــة الصــحة العامليــة، ومفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني،   

ملتحــدة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة، ومنظمــة العمــل الدوليــة، واليونســكو، وصــندوق األمــم ا   
ــل إىل    ــروا) متي ــول   للســكان ومكتــب خــدمات املشــاريع، واألون ــديها معــدالت قب  أن يكــون ل

يف املائــة) أعلــى مــن تلــك الــيت لــدى املنظمــات األصــغر  ٨٨يف املائـة) ومعــدالت تنفيــذ (  ٨١(
ــة،        ــة، ومنظمــة الســياحة العاملي ــة، ومركــز التجــارة الدولي ــة الدولي حجمــا (أي املنظمــة البحري

ربيدي العاملي، واملنظمة العاملية لألرصـاد اجلويـة). وكـان لسلسـلة الرسـائل املوجهـة       واالحتاد ال
أعاله) الصادرة بشأن قبول وتنفيذ توصيات الوحـدة مـن جانـب     ٥٠إىل اإلدارة (انظر الفقرة 

تـأثري فيمـا يتعلـق بزيـادة كـل مـن معـدالت قبـول ومعـدالت تنفيـذ            ٢٤املنظمات املشاركة الـ 
كة. وتشــيد الوحــدة باملنظمــات الختــاذ تلــك اإلجــراءات (انظــر املرفــق الثــاين املنظمــات املشــار

إىل  ٢٠٠٨الذي يبني جممل معدالت القبول والتنفيذ من جانب املنظمـات املشـاركة مـن عـام     
  ).٢٠١٥عام 

67 67

83
87 87

82

مجيع تقارير وحدة التفتيش املشتركة  
ومذكراا

املتعلقة باملنظومة ككل وبعدة منظمات املتعلقة بفرادى املنظمات

معدل القبول   معدل التنفيذ
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  الشكل الثاين    
األكـــرب حجمـــا  ١٢معـــدالت قبـــول التوصـــيات وتنفيـــذها يف املنظمـــات املشـــاركة الــــ      

  )٢٠١٥- ٢٠٠٨املشاركة اخلمس األصغر حجما (واملنظمات 

  (بالنسبة املئوية)
  
  

  

  

  

  

  
        
  .٢٠١٧نظام التتبع الشبكي، كانون الثاين/يناير   :املصدر  
    

   

81

47

88
86

األكرب حجما ١٢املنظمات املشاركة الـ  املنظمات املشاركة اخلمس األصغر حجما

معدل القبول   معدل التنفيذ
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  الفصل الثاين
  ٢٠١٧آفاق عام     

، أدخلت الوحدة حتسينات على طريقة إعداد برنامج عملها وعلى ٢٠١٦خالل عام   - ٦٠
املوارد هلا لضمان االضطالع بنجاح باملشاريع املهمة واملعقدة اليت تشـمل  ختطيط املهام وتوفري 

املنظومة ككـل مثـل تلـك املتعلقـة بالـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة واملشـاريع النموذجيـة الـيت            
تشملها سياسة التقييم املستقل على نطاق املنظومة، ومنع الغش واكتشافه والتصـدي لـه. وقـد    

املـوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة القيـام بالتقييمـات النموذجيـة املسـتقلة علـى          أتاحت املسامهة من 
  نطاق املنظومة.

، ســتحافظ الوحــدة علــى التنــوع يف حافظــة مشــاريعها مــع مواصــلة   ٢٠١٧ويف عــام   - ٦١
التركيز على عدد حمدود من املشاريع للـتمكن مـن تنفيـذ مهـام معقـدة حتظـى باهتمـام واسـع.         
ــها       ــة للمســامهة، مــن خــالل عمل وستصــب الوحــدة اهتمامهــا علــى التوصــل إىل طريقــة عملي

. وسيكون االهتمام بتلك ٢٠٣٠ستدامة يف إطار خطة عام الرقايب، يف تنفيذ أهداف التنمية امل
األهــداف جهــداً مســتمراً تبذلــه الوحــدة لــدعم املبــادرات املنفــذة علــى نطــاق منظومــة األمــم     
املتحدة، اليت تشكّل أولوية عليا للمنظمات املشاركة والدول األعضاء على حد سواء. وسيزداد 

بغيـة حتسـني فهـم األولويـات      ٢٠١٧شـاركة يف عـام   االخنراط املنـتظم والوثيـق مـع املنظمـات امل    
  املستقبل. واملخاطر، ومراعاة هذه املعلومات عند إعداد قائمة مصقولة من املواضيع يف

وسيقرر الس االقتصادي واالجتماعي السـبيل للمضـي قـدماً يف التقييمـات املسـتقلة        - ٦٢
بشأن االستعراض الشامل للسياسات  ٧١/٢٤٣على نطاق املنظومة وفقاً لقرار اجلمعية العامة 

الذي جيـري كـل أربـع سـنوات لسياسـة األنشـطة التنفيذيـة مـن أجـل التنميـة الـيت تضـطلع ـا              
منظومة األمم املتحدة. وعقب قرار الس االقتصادي واالجتماعي، ستكون الوحدة يف موقع 

نطـاق املنظومـة    اإلجراءات اليت ينبغي اختاذها فيما يتصل بالتقييم املستقل علـى  أفضل للنظر يف
  .٢٠١٧خالل عام 

)، أشــري إىل ضــرورة دراســة طريقــة نشــر A/70/34( ٢٠١٥ويف التقريــر الســنوي لعــام   - ٦٣
ض املتـوخى بسـبب عـدم تعـيني أمـني تنفيـذي.       املوارد املتاحة للوحدة. وتعذّر إجـراء االسـتعرا  

ــة بعــد تعــيني األمــني التنفيــذي للوحــدة خــالل عــام       . وسيشــمل ٢٠١٧وســتنفذ هــذه العملي
االستعراض، من بني مسائل أخرى، هيكل أمانة الوحدة للنظر يف أفضل السبل اليت ميكـن مـن   

  ة للوحدة واملساعدة على تلبيتها.خالهلا دعم االحتياجات احلالي

ماليــــني دوالر يف  ٦,٥للوحــــدة  وبلغــــت خمصصــــات امليزانيــــة العاديــــة الســــنوية      - ٦٤
ــها ٢٠١٦ عــام ــوظفني.   ٩٣، من ــود لتكــاليف امل ــة تع ــى    يف املائ ــزال تكــوين الوحــدة عل وال ي
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أداء مهــامهم أمــني تنفيــذي   ) يســاعدهم يف  ٢-مفتشــاً (برتبــة مــد   ١١إذ تتــألف مــن   حالــه
، ٤-برتبـة ف  ٣، و ٥-برتبة ف ٢تقييم والتفتيش ()، وتسعة موظفني لشؤون ال٢-مد (برتبة

)، ومخسـة مسـاعدين   ٣-)، ومحقِّق (برتبـة ف ٢-، وموظف واحد برتبة ف٣-برتبة ف ٣و 
). ورغــم أن املهــام األساســية للمــوظفني ٦-و خ ع ٧-لشــؤون البحــوث (مــن الــرتبتني خ ع

مهـام إضـافية ضـرورية لـألداء      الفنيني املعينني مرتبطة باملشاريع، فإنـه يطلَـب منـهم أيضـاً تأديـة     
اإلداري للوحدة. وواصل أربعة موظفني من فئة اخلدمات العامـة تقـدمي الـدعم إىل الوحـدة يف     
جماالت اإلدارة وتكنولوجيا املعلومات وإدارة الوثائق والتحرير فضـالً عـن أشـكال أخـرى مـن      

درة الوحدة على دعـم  الدعم. وإضافةً إىل ذلك، شكّل برنامج التدريب وسيلة مهمة لتكملة ق
  .٢٠١٧. وسيستمر الربنامج يف عام التحليل والبحوث الالزمني إلعداد تقارير رفيعة اجلودة

وتواصل الوحـدة التمـاس مسـامهات خارجـة عـن امليزانيـة وقـدرات إضـافية يف شـكل            - ٦٥
حيثمـا  موظفني فنيني مبتدئني، وذلـك لزيـادة قـدرا يف ظـلّ القيـود املفروضـة علـى امليزانيـة. و        

أمكن، سيعمل املفتشون معاً على تنفيذ املهام بطريقة متكّن املـوارد احملـدودة مـن املـوظفني مـن      
توفري الدعم الفعال عن طريق التركيز على عدد أقـل مـن املشـاريع. وستواصـل الوحـدة تعزيـز       
ــى حتســني تواصــلها اخلــارجي        ــه وســتركز عل ــه وتوظيف ــى أمهيت ــها والتشــديد عل ــرويج لعمل الت

  اتيجيتها لتعبئة املوارد وأعماهلا املتعلقة بالتخطيط ومراقبة اجلودة.واستر

وأفادت الوحدة يف السنوات السابقة عن جناح النظام الشبكي لتتبـع التوصـيات الـذي      - ٦٦
أصبح تطبيقاً أساسياً تعتمـد عليـه غالبيـة املنظمـات املشـاركة للحصـول علـى معلومـات دقيقـة          

يات. وبـالنظر إىل أن نظـام التتبـع الشـبكي واملوقـع الشـبكي مهـا        وحمدثة عن حالة تنفيذ التوصـ 
نظامان رئيسيان للبيانات أصبحا من السـمات اهليكليـة لعمـل الوحـدة، فـإن احلاجـة إىل متويـل        
ــة          ــات ومتابع ــذ العملي ــر أساســي لتنفي ــذه االحتياجــات املتواضــعة أم ــدعم ه ــه ل ــؤ ب ميكــن التنب

الــدعم والتعهــد واالستضــافة املتعلقــة بنظــام التتبــع  التوصــيات. وقــد اســتثنِيت تكلفــة خــدمات
. وباإلضـافة إىل  ٢٠١٧-٢٠١٦الشبكي واملوقع الشبكي من امليزانية الربناجمية املقترحة للفترة 

ــة  ذلـــك، مل تتحقـــق أي نتـــائج مـــن الطلبـــات الـــيت تضـــمنه    ٧٠/٢٤٧ا قـــرارا اجلمعيـــة العامـ
بــأن ينظــر األمــني العــام يف خيــارات تــوفري هــذه اخلــدمات داخليــاً وأن يبلــغ، يف    ٧٠/٢٥٧ و

  .سياق تقرير مرتقب، عن تنفيذ استراتيجية األمانة العامة للمعلومات واالتصاالت

جـداً، فــإن الوحـدة توجـه نظـر اجلمعيــة     ومـع أن حجـم املـوارد املطلوبــة لـذلك صـغري        - ٦٧
العامـة إىل عـدم إحـراز تقـدم يف هـذه املسـألة يف ضــوء اخلطـر املسـتمر الـذي يتعـرض لـه عمــل            
وحدة التفتيش املشتركة من جراء ذلك. ويف غياب أي إجراء من األمني العام يف فترة السنتني 

حــدة عــن أملــها يف أن تطلــب  احلاليــة اســتجابةً للطلبــات الســابقة للجمعيــة العامــة، تعــرب الو  
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اجلمعية العامة إىل األمني العـام أن يتخـذ الترتيبـات الالزمـة كـي تقـوم األمانـة العامـة خبـدمات          
التعهــد والــدعم واالستضــافة املتعلقــة بنظــام التتبــع الشــبكي واملوقــع الشــبكي يف فتــرة الســنتني   

املقترحــة لفتـرة الســنتني   أو أن تـدرج هـذه االحتياجــات يف امليزانيـة الربناجميـة     ٢٠١٩-٢٠١٨
. وجتدر اإلشارة إىل أن قدرة الوحدة على تغطية تكاليف نظام التتبع الشبكي ٢٠١٩-٢٠١٨
  مل تتأت إال مبوارد خارجة عن امليزانية مقدمة من حكومة النرويج. ٢٠١٧يف عام 

 وتعترف الوحدة بأنه يقع على عاتقها اجلزء األكرب من مسـؤولية بـذل اجلهـود لوضـع      - ٦٨
برنامج عمل مناسب وتوفري القدرة واملهارات املناسبة لالضطالع مبهام معقـدة وتقـدمي تقـارير    
جيـدة وعاليـة األثــر. ولكـن يف كـثري مــن األحيـان يعتمــد األثـر الكامـل لعمــل وحـدة التفتــيش         
املشــتركة ونتائجــه علــى اإلجــراءات الــيت تتخــذها اهليئــات التشــريعية وهيئــات اإلدارة بشــأن     

ون بشــأن  املقدمــة. هــذا فضــال عــن اإلجــراءات الــيت يتخــذها الرؤســاء التنفيــذي        التوصــيات 
  التوصيات املوجهة إليهم.

ــة العامــة علــى ضــرورة أن تنظــر اهليئــات التشــريعية وجمــالس اإلدارة      - ٦٩ وشــددت اجلمعي
). ٤٨/٢٢١و  ٤٥/٢٣٧بشـكل كامــل يف تقـارير وحــدة التفتـيش املشــتركة (انظـر القــرارين     

ولكن من منظور الوحدة، فقد تراجع إيالء اجلمعية العامة نظرا خاصـا لتقاريرهـا يف السـنوات    
دة األخرية. واملمارسات السابقة اليت كانت تستند اجلمعية العامـة إليهـا للنظـر يف تقـارير الوحـ     

واختاذ اإلجـراءات بشـأا يف إطـار بنـد خـاص يف جـدول األعمـال، اسـتعيض عنـها بـالنظر يف           
التقــارير يف ســياق بنــود ذات صــلة مــن جــدول األعمــال. ورغــم أن هــذا النــهج لــه منطقــه يف  
املمارسة العملية، فإن مضمون تقريـر الوحـدة تطغـى عليـه املـداوالت بشـأن مقترحـات حمـددة         

األمني العام وما يتصل ا من توصيات صادرة عن اللجنة االستشارية لشـؤون  واردة يف تقرير 
اإلدارة وامليزانيــة. وحيــدث هــذا علــى حســاب التوصــيات املقدمــة مــن الوحــدة الــيت ينتــهي ــا  

  إحاطة اجلمعية العامة علماً ا.املطاف إىل جمرد 
، مبوجـــب قرارهـــا وفيمـــا يتعلـــق بتنفيـــذ توصـــيات الوحـــدة، قـــررت اجلمعيـــة العامـــة  - ٧٠
إيقــاف إعــداد  -) A/59/349و  A/58/220بنــاًء علــى توصــية األمــني العــام (انظــر  - ٥٩/٢٦٧

ن تنفيذ توصيات وحدة التفتـيش املشـركة. وأدى هـذا القـرار إىل تضـاؤل      تقرير األمني العام ع
  االهتمام املركز بالتعليقات املوجهة إىل اجلمعية العامة بشأن تنفيذ توصيات الوحدة.

وترى الوحدة أن هناك فجوة يف النظر يف تقاريرها ينبغي معاجلتها. ويف هـذا الصـدد،     - ٧١
مثل العـودة إىل املمارسـات السـابقة، ميكـن اتبـاع ـج تطلـب        وبدالً من اقتراح معاجلة حمددة، 

من خالله اجلمعية العامة إىل األمني العام دراسة التطورات املتعلقـة بـالنظر يف توصـيات وحـدة     
واختـاذ إجـراءات بشـأا وتقـدمي مقترحــات،      ٥٩/٢٦٧التفتـيش املشـتركة منـذ اعتمـاد القــرار     

  بالتشاور مع الوحدة، بشأن اخليارات املتاحة للتحسني.
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  الفصل الثالث
  ٢٠١٧برنامج العمل لعام     

نظرت الوحدة، عنـد إعـداد برنـامج عملـها خـالل دورـا يف فصـل الشـتاء، يف قائمـة            - ٧٢
ا مع شـركائها ومـن الدراسـة الواجبـة     موضوعاً متأتياً من املشاورات اليت أجر ١١قصرية من 

. ويشــمل برنــامج العمــل الــذي اعتمدتــه الوحــدة يف  ٢٠١٦للمواضــيع الــواردة يف قائمــة عــام 
، ستة مشاريع علـى نطـاق املنظومـة واستعراضـا واحـدا للتنظـيم واإلدارة يف       ٢٠١٧أوائل عام 
  املشاركة (انظر املرفق اخلامس). املنظمات

، ٢٠١٩-٢٠١٨من املواضيع احملتملـة املتعلقـة بفتـرة السـنتني      وحددت الوحدة عدداً  - ٧٣
  مة ليست شاملة وهي عرضة للتغيري.إلدراجها على قائمة للنظر فيها. والقائ

ما جمموعه سبعة مشاريع جديـدة (انظـر املـوجزات     ٢٠١٧وتتضمن خطة العمل لعام   - ٧٤
سـتنجز يف النصـف األول مـن    الواردة أدناه) ومخسة مشاريع مرحلة من خطـة العمـل السـابقة    

  .٢٠١٧عام 
  

  ٢٠١٧موجزات املشاريع املدرجة يف برنامج العمل لعام     

    A.423 ترتيبــات الشــراكة مــع القطــاع اخلــاص يف ســياق خطــة  - : اســتعراض األمــم املتحــدة
  ٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام 

مبتكرة لتطوير الشـراكات مـع   تستكشف منظومة األمم املتحدة اإلمنائية حالياً وسائل   - ٧٥
نبثقـة مـن قـرارات    قطاع األعمال على النحو الذي دعت إليه الواليات العاملية لألمم املتحدة امل

  اجلمعية العامة.

واســتناداً إىل اخلــربة الــيت اكتســبتها منظمــات األمــم املتحــدة يف إقامــة الشــراكات مــع     - ٧٦
ة، سيدرس االستعراض السبل والوسائل الكفيلـة  القطاع اخلاص لتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفي

. وعلـى وجـه   ٢٠٣٠بتحسني مسامهة القطـاع اخلـاص يف تنفيـذ خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام        
ــل الطــابع املتطــور للشــراكات القائمــة        ــي (أ) حتلي ــا يل اخلصــوص، ســيجري يف االســتعراض م

والنـهج املبتكـرة والـدروس     والناشئة وتوفري معلومات قيمة للمنظومة بشأن املمارسـات اجليـدة  
املســتفادة والنقــاط املرجعيــة؛ (ب) تقيــيم مــا إذا كانــت النمــاذج احلاليــة لترتيبــات الشــراكات  
املتعددة أصحاب املصلحة اليت يشارك فيها القطـاع اخلـاص مالئمـة للغـرض، مـن أجـل حشـد        

مـــا إذا كانـــت املـــوارد واجلهـــود املتضـــافرة لتنفيـــذ أهـــداف التنميـــة املســـتدامة؛ (ج) النظـــر في
السياسات احلالية واألجهزة اإلدارية واألطر واهلياكل كافية لتقـدمي الـدعم بكفـاءة وفعاليـة إىل     
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منظمات منظومة األمـم املتحـدة كـي تـدخل يف شـراكات مـع القطـاع اخلـاص؛ (د) النظـر يف          
واجبـة،  األساليب والوسائل الالزمة لضمان االختيار السليم للشـركاء، ولكفالـة بـذل العنايـة ال    

  د، واملساءلة.والشفافية، والرص

ــاع         - ٧٧ ــع قط ــة بالشــراكات م ــة املتعلق وســيدرس االســتعراض اتســاق اإلجــراءات القائم
األعمال التجارية مع املبادئ احملددة يف النسخة األحدث من املبادئ التوجيهية املتعلقة باألخـذ  

طــاع األعمــال الصــادرة يف عــام  بنــهج قــائم علــى املبــادئ إزاء التعــاون بــني األمــم املتحــدة وق  
 ٧٠/٢٢٤، وامتثــاالً لقــرار اجلمعيــة العامــة ٦٨/٢٣٤، اســتجابة لقــرار اجلمعيــة العامــة ٢٠١٥
املبـادئ لتعزيـز التعـاون بـني األمـم املتحـدة       حنو إقامة شراكات عاملية: ج قـائم علـى   ”املعنون 

. ومــن املتوقــع أن حيــدد التقريــر الفــرص املتاحــة لتعزيــز االتســاق  “ومجيــع الشــركاء املختصــني
والتآزر والتنسيق يف منظومة األمم املتحدة يف بناء الشراكات مع القطاع اخلاص وبناء جسـور  

  شتركة والقيم والتفاهم املتبادل.للمصلحة امل
  

    A.424       ــاون ــن خــالل التع ــدعم اإلداري م ــدمي خــدمات ال ــة يف تق ــاءة والفعالي : حتســني الكف
  املشترك بني الوكاالت

إثر االستعراض الذي أجنز مؤخراً لتجارب مؤسسات منظومة األمم املتحدة يف تطوير   - ٧٨
هذا مراكز اخلدمات للتمكني من اتباع نهج عاملية يف تقدمي خدمات الدعم اإلداري، سيدرس 

املشــروع فــرص ونطــاق تعزيــز الكفــاءة والفعاليــة يف تقــدمي تلــك اخلــدمات عــن طريــق نشــاط   
مشترك أو تعاوين بني الوكاالت. وسيدرس الطريقة الـيت تتبعهـا املنظمـات األعضـاء يف جملـس      
الرؤساء التنفيذيني لتفعيل املبدأ املشترك اخلاص بتقدمي اخلدمات الـذي اعتمـده جملـس الرؤسـاء     

. ويؤكد املبـدأ علـى احلاجـة إىل ـج     ٢٠٣٠يني لدعم تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام التنفيذ
عاملي ومتكامل لتقدمي اخلدمات وإىل منتديات للسياسـات مـن أجـل تقـدمي خـدمات مشـتركة       

ــالي   ــة لقــــاء املــــال وخفــــض التكــ ــاءةً لتــــوفري القيمــ ف اإلداريــــة ودعــــم العمــــل  وأكثــــر كفــ
  املتكامل. الربناجمي

يدرس االستعراض أداء ترتيبات التنظيم والتنسيق احلالية ونتائجها سعياً إىل مواءمة وس  - ٧٩
خدمات الدعم اإلداري وتبسيطها وتوحيدها؛ والعوائق اليت تعيق توحيد مهام تقدمي اخلدمات 
واملرافق أو إدماجها؛ والفرص اليت يتيحها االعتـراف املتبـادل فيمـا بـني املنظمـات بالسياسـات       

ات اليت يتبعها كل منها بوصف ذلك استراتيجية لتحقيـق الكفـاءة؛ ومتابعـة النظـر يف     واإلجراء
قابلية التشغيل البيين للنظم املركزية لتخطيط املوارد اليت أنشئت بناء على طلب اجلمعية العامـة  

ــا  ــرص    . وســينظر أيضــاً يف التحــد  ٦٧/٢٢٦يف قراره يات املصــادفة يف ضــمان أال تقتصــر الف
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املتاحة لتحسني الكفاءة والفعاليـة علـى األنشـطة التنفيذيـة مـن أجـل التنميـة الـيت كانـت حمـور           
  فيذ واملساءلة بالصالبة الكافية.التوجيه التشريعي، وأن تتحلّى آليات التن

  
    A.425   ــات ــل مؤسسـ ــوارث يف عمـ ــاطر الكـ ــن خمـ ــد مـ ــتراتيجيات احلـ ــيم اسـ ــة  : تعمـ منظومـ

  املتحدة  األمم

يشــكل هــذا االســتعراض جــزءاً مــن مســامهة الوحــدة يف التنفيــذ الفعــال علــى نطــاق       - ٨٠
إىل  ٧١/٢٤٣. وتشـري اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا     ٢٠٣٠املنظومة خلطة التنمية املستدامة لعـام  

مــن خمــاطر الكــوارث، والعمــل اإلنســاين، واحلفــاظ علــى الســالم.  التكامــل بــني التنميــة واحلــد
وســتؤدي معاجلــة احلــد مــن خمــاطر الكــوارث عــن طريــق حتســني تنســيق العمــل واتســاقه علــى   
مســتوى املنظومــة ككــل إىل تعزيــز فعاليــة عمــل منظومــة األمــم املتحــدة وكفاءتــه يف بنــاء بيئــة  

  توى الوطين.تكون راسخة على املس مواتية للتنمية املستدامة

ــذيني يف        - ٨١ ــة املســتوى التابعــة لــس الرؤســاء التنفي ــة الرفيع ــة الربناجمي ــرت اللجن ــد أق وق
النسخة املنقحة من خطة عمل األمم املتحدة للحد مـن خمـاطر الكـوارث     ٢٠١٦نيسان/أبريل 

مـن أجــل زيــادة القــدرة علــى مواجهتــها: حنـو ــج واع باملخــاطر ومتكامــل للتنميــة املســتدامة   
)CEB/2016/4   وسيستعرض التقرير االستراتيجيات القائمة املوضوعة لتعميم احلد مـن خمـاطر .(

الكوارث كجزء من أنشطة مؤسسات منظومة األمم املتحدة متاشيا مع خطة العمـل املـذكورة   
أعاله. وسيحدد املزيد من أوجه التفاعل والتدابري الكفيلة بضمان تقدمي كيانات منظومة األمم 

اجلودة إىل البلدان الضعيفة، مبا يف ذلك احلد من خمـاطر الكـوارث باعتبـاره    املتحدة دعما عايل 
أولوية استراتيجية يف عمل تلك الكيانات. ومن شأن توحيـد عمـل منظومـة األمـم املتحـدة يف      

ــرار  ٢٠٣٠-٢٠١٥تيســري تنفيــذ إطــار ســنداي للحــد مــن خمــاطر الكــوارث للفتــرة      (انظــر ق
، املرفق الثاين) أن يكـون لـه أثـر إجيـايب علـى معظـم املنـاطق والفئـات         ٦٩/٢٨٣اجلمعية العامة 

السكانية الضعيفة من العامل، متاشيا مع اهلدف الشامل املتمثل يف أال يتخلف أحد عـن الركـب   
ت دورة . وسوف تصب نتائج وتوصية التقرير يف مداوال٢٠٣٠كما تقضي بذلك خطة عام 

 .٢٠١٨سياسات الرفيعة املستوى يف ال
  

    A.426     ــة ــاحل يف منظومـ ــارب يف املصـ ــاول التضـ ــيت تتنـ ــات الـ ــات والسياسـ ــتعراض اآلليـ : اسـ
 املتحدة  األمم

تكملةً لتقارير سـابقة لوحـدة التفتـيش املشـتركة بشـأن مسـائل متصـلة باألخالقيـات،           - ٨٢
ير إىل استعراض آليـات وبـرامج وسياسـات    مثل املساءلة والغش واملشتريات، يهدف هذا التقر
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منظومة األمم املتحدة الراميـة إىل إدارة وختفيـف أوجـه التضـارب القائمـة واحملتملـة يف املصـاحل        
 وتوفري احلماية للمبلغني عن املخالفات، وكذلك دراسة نطاق هذه األنشطة احملمية.

وظفي األمــم املتحــدة،  (م) مــن النظــامني األساســي واإلداري ملــ    ٢-١ووفقــا للبنــد    - ٨٣
ــه       ” ــق املصــاحل الشخصــية للموظــف اضــطالعه مبهام ــدما تعي حيــدث التضــارب يف املصــاحل عن

ومســؤولياته الرمسيــة، أو حتــول دون مراعاتــه ملبــادئ الرتاهــة واالســتقالل واحليــاد الــيت يتطلبــها  
. وســيحدد االســتعراض احلــاالت الــيت حيتمــل معهــا حــدوث   “مركــزه كموظــف مــدين دويل 

يف املصاحل قد يشكل خماطر من حيـث اإلضـرار بالسـمعة ـدد صـورة املنظمـة وـدد         تضارب
منظومة األمم املتحدة بوجه عام. فمن شأن قبول اهلـدايا واجلمائـل وألـوان التكـرمي أو الضـيافة      
من مصادر خارجية، أو تلقي تعليمات مـن مصـادر خارجـة عـن املنظمـة، أو إسـاءة اسـتخدام        

ق مكاسب شخصية، أن خيلـق تضـاربا فعليـا أو حمـتمال يف املصـاحل ميكـن       املنصب الرمسي لتحقي
ــة األخــرى        ــدول األعضــاء واجلهــات املعني ــة ال ــدام ثق ــؤدي إىل انع ــة املنظمــة وي ــوث مسع أن يل

 والشركاء التجاريني ا.

وســيدرس االســتعراض أيضــا دور مكاتــب األخالقيــات يف منظومــة األمــم املتحــدة          - ٨٤
واملبادئ التوجيهية لتقدمي إقرارات الذمة املالية واإلعالن عـن املصـاحل، إىل    يتعلق باآلليات فيما

 حلاالت احملتملة لتضارب املصاحل.جانب الكشف عن املخالفات وا

ــع          - ٨٥ ــدة يف جمــال من ــد ونشــر املمارســات اجلي ــى حتدي وأخــريا، ســيعمل االســتعراض عل
الواضـح علـى مجيـع املسـتويات ووضـع      وختفيف ومعاجلة حـاالت تضـارب املصـاحل احملتمـل أو     

 نبغي تطبيقها على نطاق املنظومة.جمموعة من املعايري اليت ي
  

    A.427استعراض مدى قبول وتنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشتركة: الدروس املستفادة : 

تكملةً للمرحلة األوىل من االسـتعراض، الـيت ركـزت علـى معـدالت القبـول والتنفيـذ          - ٨٦
نظر يف تقارير الوحدة من جانب املنظمات املشاركة فيها، دف املرحلـة الثانيـة مـن    وعملية ال

االستعراض إىل استخالص الدروس من أجل تعزيـز عمليـة املتابعـة وحتديـد املمارسـات اجليـدة       
ــة. وعلــى حنــو أكثــر حتديــدا، ســيقدم االســتعراض حتلــيال لنتــائج املرحلــة األوىل مــن           للمتابع

ى املنظومــة ككــل وسيستكشــف مســائل جديــدة مثــل معــدل القبــول االســتعراض علــى مســتو
والتنفيذ حسب الناتج (الذي يتخذ شكل تقريـر أو مـذكرة ورسـالة إىل اإلدارة) ونـوع النـاتج      

 منظمة واحدة) وحسب حجم املنظمة. (من حيث كونه يغطي املنظومة ككل أو خيص

فيهــا، وإصــدار تعليقــات  وســيدرس االســتعراض خمتلــف طرائــق نشــر التقــارير والنظــر   - ٨٧
جملــس الرؤســاء التنفيــذيني واســتخدامها، واإلجــراءات الــيت تتخــذها اهليئــات التشــريعية بشــأن  



A/71/34

 

17-00773 34/40 

 

التوصـــيات الـــواردة يف التقـــارير، وجـــدوى التوصـــيات، واحلاجـــة إىل حتســـني صـــياغتها وإىل  
تابعـة  استعراض تنفيذها والتحقق منه بصورة مستقلة، ودور املنسـقني، ودرجـة نضـج مهمـة امل    

حسب املنظمة، إىل جانب استخدام نظام التتبـع الشـبكي. وسـتعرض نتـائج املرحلـة الثانيـة يف       
 الوحدة واملنظمات املشاركة فيها.تقرير يتضمن توصيات الختاذ إجراءات من قبل 

  
    A.428 استعراض متطلبات إبالغ اجلهات املاحنة على نطاق منظومة األمم املتحدة 

على مدى العقدين املاضيني، أصبحت املسامهات احملددة (اخلارجة عن امليزانية أو غري   - ٨٨
األساسية أو الطوعية) املقدمة من اجلهـات املاحنـة ضـرورية بالنسـبة ملعظـم مؤسسـات منظومـة        
األمم املتحدة يف تنفيذ والياا. وأحدثت مطالبات اجلهـات املاحنـة باملزيـد مـن اإلبـالغ بشـأن       

املنظمــات لألمــوال الــيت تتيحهــا هلــا آثــارا تلقائيــة علــى املــوارد، مبــا يف ذلــك ارتفــاع  اســتخدام 
تكاليف املعامالت وغريه من اآلثـار. وتقـر العديـد مـن اجلهـات املاحنـة وبعـض املنظمـات بـأن          
أشـــكال اإلبـــالغ ونظمـــه القائمـــة ال تالئـــم توقعـــات ومتطلبـــات املـــاحنني. وهـــذه التوقعـــات  

ىل حد كبري من الشواغل اليت أعربت عنـها اهليئـات التشـريعية، واللجـان     واملتطلبات مستمدة إ
الربملانية وسلطات مراجعة احلسابات اخلاصة ا فيما يتعلـق باملسـاءلة. وحتتـاج اجلهـات املاحنـة      
إىل أن تــربر إنفاقهــا وتــربهن للقطاعــات الــيت متثلــها علــى أن األمــوال املقدمــة قــد اســتخدمت    

راض املقصــودة، وباملســتويات املرتقبــة مــن املســاءلة. وهــي تطالــب، يف  بكفــاءة وفعاليــة، لألغــ
املقابل، باملزيـد مـن املسـاءلة والشـفافية يف اسـتخدام األمـوال الـيت تقـدمها، إىل جانـب حتسـني           
اإلبالغ وزيادة تواتره من قبل مؤسسات منظومة األمم املتحـدة بشـأن النتـائج والتـأثريات الـيت      

 قدمة.حتققت بفضل األموال امل

وسريكز االستعراض الذي يغطي املنظومة ككل علـى طبيعـة ونطـاق وأسـباب إبـالغ        - ٨٩
مؤسسات منظومة األمم املتحدة اجلهات املاحنة، وإىل أي مدى ميكن أن تفي عمليات اإلبالغ 
القائمة مبتطلباا وتوقعاا، وكيف ميكـن ألي متطلبـات إبـالغ إضـافية أن تكـون أكثـر فعاليـة        

طيطها وتنسيقها وإدراجها يف امليزانية بغية حتقيق أهداف مجيع أصحاب املصلحة. من حيث خت
وهكذا سيسعى االستعراض إىل استكشاف طرق تلـيب توقعـات املـاحنني وتشـمل االشـتراطات      
البالغة األمهية املتعلقة باحملتوى والتواتر الدوري واالستخدام النهائي لألموال، مع تقليل العـبء  

ــعى     اإلداري، يف  ــامالت. وسيسـ ــاليف املعـ ــن تكـ ــد مـ ــتوى واحلـ ــت، إىل أدىن مسـ ــس الوقـ نفـ
ــيح إبالغــا موحــدا وأك    ــرص تت ــى نطــاق منظومــة   االســتعراض إىل استكشــاف ف ــر اتســاقا عل ث

 املتحدة. األمم
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    A.429استعراض التنظيم واإلدارة يف مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع : 

كجزء من برنامج األمم  ١٩٧٣املشاريع يف عام  أنشئ مكتب األمم املتحدة خلدمات  - ٩٠
. وهـو ميلـك شـبكة مـن أربعـة مكاتـب       ١٩٩٥املتحدة اإلمنائي وأصبح منظمة مستقلة يف عام 

مكتبا قطريا وأربعة برامج متعددة األقطار. وهو يشـرف علـى أنشـطة يف     ٣٥ اتصال عاملية، و
ا مـن خـالل تنفيـذ املشـاريع وينفـق      بلدا. ويقدم املكتب سنويا مليار دوالر تقريب ٨٠أكثر من 

 مليون دوالر تقريبا على إدارا. ٦٠

ــا للمكتــــــب يف     - ٩١ ــتركة استعراضــــ  ١٩٩٨وقــــــد أجــــــرت وحــــــدة التفتــــــيش املشــــ
)JIU/REP/1998/5 مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع: مشــاركة أوســع مــع   ”) بعنــوان

هـو تعزيـز التعـاون الفعـال     . وكان اهلـدف مـن االسـتعراض    “مؤسسات منظومة األمم املتحدة
بني املكتب اجلديد ومؤسسات منظومة األمم املتحدة من خالل االسـتفادة مـن تقسـيم العمـل     

  البلدان املستفيدة من الربامج.وأوجه التكامل بينها لصاحل

وسيكون التقرير حلقة يف سلسلة استعراضات التنظيم واإلدارة يف املنظمات املشاركة   - ٩٢
وحدة دوريـا. ويتمثـل اهلـدف الرئيسـي مـن التقريـر يف تقـدمي اسـتعراض مسـتقل          اليت تنجزها ال

لألطر التنظيمية واملمارسات ذات الصـلة بشـأن التنظـيم واإلدارة يف املكتـب، وتسـليط الضـوء       
علـــى جمـــاالت االهتمـــام واـــاالت الـــيت حتتـــاج إىل التحســـني والتحـــديات املاثلـــة. وســـيقيم   

كـل التنظيمـي واإلدارة التنفيذيـة؛ والتخطـيط االسـتراتيجي؛ وآليـة       االستعراض جماالت مثل اهلي
ــا؛      ــة؛ وإدارة املــوارد البشــرية؛ وإدارة املعلومــات والتكنولوجي ــل؛ واإلطــار املــايل واملراقب التموي
وخدمات دعم العمليات؛ وعمل املكاتب اإلقليمية والقطرية؛ والتعاون مع وكاالت وكيانات 

ــم املتحـــدة األخـــ  ــة األمـ ــواردة يف   منظومـ ــيات الـ ــذ التوصـ ــابع تنفيـ ــة. وســـوف يتـ رى؛ والرقابـ
  .JIU/REP/1998/5االستعراض 
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 املرفق األول

  (أ)٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١يف  ٢٠١٦حالة تنفيذ خطة العمل لعام     

  
  الرمز/تاريخ اإلجناز  اسم املشروع

  JIU/REP/2016/1  استعراض التنظيم واإلدارة يف االحتاد الدويل لالتصاالت    
  JIU/REP/2016/2  التخطيط لتعاقب املوظفني يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة

(A/71/393) 

االستعراض الشامل للدعم الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة للدول اجلزرية الصغرية 
  األولية النامية: النتائج

JIU/REP/2016/3 (A/71/324) 

 JIU/REP/2016/4  منع الغش واكتشافه والتعامل معه يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة

ــة يف جمــال        ــدرات الوطني ــز الق ــة يف تعزي ــم املتحــدة اإلمنائي ــة األم ــيم إســهام منظوم تقي
ل اإلحصـائي ومجـع البيانـات مـن أجـل دعـم حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة           التحليـ 

  وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً

JIU/REP/2016/5   
)A/71/431( 

توليفي لتقييمات إطار عمل األمم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة، مـع      تقييم استعراضي
  التركيز بوجه خاص على القضاء على الفقر

JIU/REP/2016/6 

)A/71/533( 

االستعراض الشامل للدعم الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة للدول اجلزرية الصغرية 
  النامية: النتائج النهائية

JIU/REP/2016/7 

 JIU/REP/2016/8  حالة وظيفة املراجعة الداخلية للحسابات يف منظومة األمم املتحدة

 JIU/REP/2016/9  السالمة واألمن يف منظومة األمم املتحدة 

 JIU/REP/2016/10  إدارة املعارف يف منظومة األمم املتحدة

 JIU/REP/2016/11  مراكز اخلدمات يف إعادة تصميم تقدمي اخلدمات اإلداريةخدمات الدعم اإلداري: دور 

–JIU/ML/2016/1  استعراض مدى قبول وتنفيذ املؤسسات لتوصيات وحدة التفتيش املشتركة

JIU/ML/2016/25 

  ال ينطبق  الشراكة يف التقييم املستقل على نطاق املنظومة: تنفيذ املرحلة التجريبية
ــول     التنظيم واإلدارة يف منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعيةاستعراض  ــازه حبلــ ــع إجنــ ــن املتوقــ مــ

  ٢٠١٧آذار/مارس 
ــول     استعراض التنظيم واإلدارة يف االحتاد الربيدي العاملي ــازه حبلــ ــع إجنــ ــن املتوقــ مــ

  ٢٠١٧آذار/مارس 
ات منظومـة  استعراضات املساءلة والرقابة اليت جتري مبعرفة اجلهـات املاحنـة يف مؤسسـ   

  األمم املتحدة
مـــن املتوقـــع إجنازهـــا حبلـــول    

  ٢٠١٧آذار/مارس 
من املتوقع إجنازها حبلول ايـة    املرحلة الثانية من استعراض اإلدارة القائمة على النتائج على نطاق املنظومة (منتجان)

  ٢٠١٧نيسان/أبريل 
االستعراض الشـامل لسياسـات السـفر يف منظومـة األمـم املتحـدة: حتقيـق زيـادات يف         

  الكفاءة ووفورات يف التكاليف وتعزيز املواءمة
من املتوقـع إجنـازه حبلـول ايـة     

  ٢٠١٧أيار/مايو 

  
  

. والتقارير والرسائل املوجهـة إىل اإلدارة متاحـة علـى املوقـع الشـبكي      ٢٠١٥تشمل مشاريع مرحلة من عام   (أ)  
 .www.unjiu.orgالتايل: 
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 املرفق الثاين

احلالــة اإلمجاليــة لقبــول املنظمــات املشــاركة توصــيات وحــدة التفتــيش املشــتركة وتنفيــذها هلــذه       
  ٢٠١٥- ٢٠٠٨التوصيات يف الفترة 
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  املرفق الثالث
والنســبة املئويــة حلصصــها يف تكــاليف وحــدة  قائمــة املنظمــات املشــاركة     

  ٢٠١٧- ٢٠١٦التفتيش املشتركة للفترة 
  

  النسبة املئوية املنظمة

  ٤,٥  منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة    
  ٢,٠  الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  ٠,٨  منظمـة الطيـران املدين الدويل

  ٢,٢  منظمة العمل الدولية
  ٠,٣  الدوليةاملنظمة البحرية 

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

  ٠,٩  برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز
  ١٧,٢  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  ٢,٦  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
  ٢,٨  املتحدة للسكانصندوق األمم 

  ٨,٢  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
  ١٢,٥  منظمة األمم املتحدة للطفولة

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

  ٢,٣  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
  ٢,٢  الشرق األدىنوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف 

  ٠,٨  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
  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  اجلويةاملنظمة العاملية لألرصاد 

  
، وهـي رهـن بإعـادة    ٢٠١٧-٢٠١٦تستند هذه النسب املئوية األولية إىل امليزانيـات املقترحـة لفتـرة السـنتني     

ــة العامــة.      ــة واجلمعي ــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزاني ــالقرارات الــيت تصــدرها اللجن تقــدير التكــاليف وب
األمـم املتحـدة للتـدريب والبحـث، ومركـز      ويشمل البند املتعلق باألمم املتحدة منظمة األمم املتحدة، ومعهـد  

ــة، والصــندوق املشــترك للمعاشــات       ــة، وحمكمــة العــدل الدولي ــة الدولي ــة اخلدمــة املدني ــة، وجلن التجــارة الدولي
التقاعدية ملوظفي األمـم املتحـدة، وجامعـة األمـم املتحـدة. وال يشـمل احملكمـتني والبعثـات السياسـية اخلاصـة           

  لرؤساء التنفيذيني). وحفظ السالم (املصدر: جملس ا
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  املرفق الرابع
  تكوين وحدة التفتيش املشتركة    

  
علـى النحـو التـايل (تنتـهي فتـرة       ٢٠١٦كان تكوين وحدة التفتيش املشـتركة يف عـام     - ١

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

  )٢٠١٧(هلند) غوبيناتان أشامكوالنغاري، الرئيس (ا  

  )٢٠١٧غينادي تاراسوف، نائب الرئيس (االحتاد الروسي) (  

  )٢٠٢٠عائشة عفيفي (املغرب) (  

 ) (قـــدم اســـتقالته يف أيلـــول/جـــورج أ. بارتســـيوتاس (الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة  
  )٢٠١٦ سبتمرب

  )٢٠٢١خورخي ت. فلوريس كاييخاس (هندوراس) (  

  )٢٠١٧جان وسلي كازو (هاييت) (  

  )٢٠٢٠دوميتريو (رومانيا) (بيترو   

  )٢٠٢٠جريميايه كرمير (كندا) (  

  )٢٠١٧جاكسون (غامبيا) ( -سوكاي إيلي بروم   

  )٢٠٢٠غونكه روشر (أملانيا) (  

  )٢٠١٩رجب الصقريي (األردن) (  

ــدا مخـــ      - ٢ ــيت مـ ــها الـ ــة واليتـ ــة التاليـ ــدأت املفتشـ ــنوات يف بـ ــاين/  ١س سـ ــانون الثـ  كـ
  :٢٠١٧ يناير

  الواليات املتحدة األمريكية)إيلني كرونني (  

من النظام األساسي للوحدة اليت تنص على أن تنتخب الوحدة كـل   ١٨ووفقا للمادة   - ٣
 ٢٠١٧بـها لعـام   سنة من بني مفتشيها رئيسا هلا ونائبـا للـرئيس، انتخبـت الوحـدة أعضـاء مكت     

  على النحو التايل:

  جريميايه كرمير (كندا)، رئيسا  

  كاييخاس (هندوراس)، نائبا للرئيسخورخي ت. فلوريس   
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  املرفق اخلامس
  (أ)٢٠١٧برنامج العمل املقترح لعام     

  
  النوع  العنوان  رقم املشروع

     
A.423  

سـياق خطـة التنميـة املسـتدامة     استعراض ترتيبات الشـراكة بـني األمـم املتحـدة والقطـاع اخلـاص يف       
  على نطاق املنظومة  ٢٠٣٠ لعام

A.424  
حتســني الكفــاءة والفعاليــة يف تقــدمي خــدمات الــدعم اإلداري عــن طريــق التعــاون املشــترك بــني           

  على نطاق املنظومة  الوكاالت
A.425  على نطاق املنظومة  تعميم استراتيجيات احلد من خماطر الكوارث يف عمل مؤسسات منظومة األمم املتحدة  
A.426   على نطاق املنظومة  والسياسات اليت تتناول التضارب يف املصاحل يف منظومة األمم املتحدةاستعراض اآلليات  
A.427  على نطاق املنظومة  استعراض مدى قبول وتنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشتركة: الدروس املستفادة  
A.428  نطاق املنظومة على  استعراض متطلبات إبالغ اجلهات املاحنة على نطاق منظومة األمم املتحدة  
A.429  فردي  استعراض التنظيم واإلدارة يف مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  

  
 

  
  

 قد يطرأ تغيري عليه خالل السنة.  (أ)  

 090217    010217    17-00773 (A) 

*1700773* 


