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 الدورة الثالثة والسبعون
 من جدول األعمال املؤقت* 143البند 
 التفتيش المشتركة وحدة

   
استتتتتتتتتتتعرات متم بات اردر  التراررر  لل الجةات المااقة ن ل اما  م  ومة   

 األم  المتقدة
  

 مذكرة من األمين العام  
 

  ضافة  
حييل إىل أعضـــــــــــاع اةم يل ال امل ع ييااعجم وع ييااا  ي  الا  ـــــــــــاع  يتشـــــــــــام األم  ال ا      

ا ــت اا  ”التنفيذي  يف منظومل األمم املتحدة امل ين  التنســيع عيت عاايا وةدة التفتيا املشــاملل امل نو  
 (.JIU/REP/2017/7“ )متطيباا عادمي التااريا إىل اةهاا املاحنل عيت نطاق منظومل األمم املتحدة

  

 

 * A/73/150. 

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/7
https://undocs.org/ar/A/73/150.
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 موجز 
ا ــــــــــــــت اا  متطيباا عادمي التااريا إىل ”ةددا وةدة التفتيا املشــــــــــــــامللع يف عاايا ا امل نو   

ع  ــــــبل دســــــ  عادمي التااريا إىل اةهاا املاحنلع  دم “اةهاا املاحنل عيت نطاق منظومل األمم املتحدة
اةهاا املاحنل ومتطيباهتا عيت حنو أفضــــــــلع  ســــــــبل منها ا ــــــــت شــــــــام إم انياا التوةيد عيبيل اةتياجاا 

 والتبسيطع وع زيز م انل منظومل األمم املتحدة  اعتبار ا شاي ا متجاو ا وذا قيمل ليجهاا املاحنل.
قد وعب   ذه املذملاة آراع مؤ ساا منظومل األمم املتحدة  ش   التوصياا الواردة يف التاايا. و  

ُجم ت اآلراع ا ـــــتنادا إىل املســـــاماا المل قدمتها املؤ ـــــســـــاا األعضـــــاع يف  ي  الا  ـــــاع التنفيذي  يف 
 منظومل األمم املتحدة امل ين  التنسيعع المل رةبت  التااياع وأيّدا   ض ما ورد فيجم من ا تنتاجاا.
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 مردمة - أوال 
ا ـــــــــــــــت اا  متطيبــاا عاــدمي التاــاريا ”ةــددا وةــدة التفتيا املشـــــــــــــــاملــلع يف عاايا ــا امل نو   - 1
(ع  ـــبل دســـ  عادمي التااريا JIU/REP/2017/7) “اةهاا املاحنل عيت نطاق منظومل األمم املتحدة إىل

اةتياجاا اةهاا املاحنل ومتطيباهتا عيت حنو أفضـــــــــــــــلع  ســـــــــــــــبل منها إىل اةهاا املاحنلع  دم عيبيل 
ا ــــت شــــام إم انياا التوةيد والتبســــيطع وع زيز م انل منظومل األمم املتحدة  اعتبار ا شــــاي ا متجاو ا 

 وذا قيمل ليجهاا املاحنل.
  

 اع يرات نامة - ثاايا 
عاديا ا ملا قدمجم من حملل عامل عن عاةب مؤ ــــســــاا منظومل األمم املتحدة  التاايا وع ا  عن  - ٢

خمتيف أوججم ال القاا مع اةهاا املاحنل. وعيت وججم ال مو ع عدعم عيك املؤ ـــــــــســـــــــاا التوصـــــــــياا المل 
عااةها وةدة التفتيا املشـــــــــــــــامللع مؤملدة أ  الادرة عيت عنفيذ ا ع تمد يف املاا  األول عيت ا ـــــــــــــــت داد 

 املاحن  لذلك.
غري األ ـــا ـــيلع عاا مؤ ـــســـاا عديدة الايمل المل عنطوة عييها عمييل  ومع الزيادة يف التربعاا - 3

عبســـــــــــــيط التااريا املادمل إىل اةهاا املاحنل وعنســـــــــــــياها وعوةيد اع رغم أ ا دذر من ج ل عمييل عادمي 
 التااريا أملثا إر اقاً أو إزعاجا أو ع اارًاع ال  يما ةيثما عوجد  الف ل قنواا نظاميل لتادمي التااريا. 

ع 6وفيما يت يع  وضــــــــــــع قوذ  موةد لتادمي التااريا واعتمادهع عيت النحو املاا  يف التوصــــــــــــيل  - 4
عؤيد املؤ ــســاا الف اة ال امل املتمثيل يف ا ــت شــام قاذ  موةدة لتادمي التاارياع وعشــري إىل املمار ــاا 

والنماذ  واإلرشـــــاداا التشـــــ يييل  اةاريل يف  ـــــياقاا منها مثالً  موعل األمم املتحدة ليتنميل املســـــتداملع
املت يال  إطار عمل األمم املتحدة ليمســـــــــــــــاعدة اإلقاليلع وملذلك ال مل الذة أعينت عنجم شـــــــــــــــب ل املاليل 

 وامليزانيل التا  ل لّيجنل اإلداريل الافي ل املستوا. 
 ـــــــــا  الدفع عيت أ”وعالةظ املؤ ـــــــــســـــــــاا أ  التاايا ال يتناول االعفاقاا من النو  املســـــــــمت  - ٥

الذة يســــت دمجم   ض اةهاا املاحنلع من قبيل وزارة التنميل الدوليل يف املمي ل املتحدة لربيطانيا  “النتالج
 ال ظمت وأيالندا الشماليلع والذة عنظا املفوضيل األورو يل ةالياً يف ا ت دامجم.

األمم  وعالةظ املؤ ــــــســــــاا أنجم  الاغم من عامليز اال ــــــت اا   ا ايًا عيت مؤ ــــــســــــاا منظومل - 6
(ع 10الفااة  عJIU/REP/2017/7املتحــــدة المل قــــدمــــت أملرب عــــدد من التاــــاريا إىل اةهــــاا املــــاحنــــل )

املؤ ــــــــســــــــاا المل قدمت عددا قييال من التاارياع و  ن أ  ي و   ذا  عضــــــــّمن اال ــــــــت اا  أيضــــــــاً  فاد
المل عصـــعل عيت املؤ ـــســـاا المل قدمت عددا ملبريا من التااريا غري  ديل  اًما ج ل   ض املالةظاا  ما

لنظرياهتا المل قدمت عددا قييال من التااريا. و ناع عيت ذلكع عالةظ عيك املؤ ـــــســـــاا أنجم  ـــــي و  من 
 اا الاادمل.املفيد التمييز    املؤ ساا وفااً ل دد التااريا المل عادمها إىل اةهاا املاحنل يف اال ت ااض

  

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/7
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/7،
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/7،
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/7،


 A/73/320/Add.1 

 

4/7 18-15090 

 

 اع يرات مقددة ن ل التوصيات - ثالثا 
 1التوصية   

ر بغي لمجالس  دارة مؤستتستتات م  ومة األم  المتقدة أن اشتتجن األمين العام والرلستتاذ الت فيذرين 
ل مؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتات األررسا في  نار مج س الرلستتتتتتتتتتاذ الت فيذرين في م  ومة األم  المتقدة المع ي 

مشتتتتترل والدرو  في حوار استتتتتراايجي رفين المستتتتتوس من الجةات بالت ستتتتيلا ن ل  نداد مو   
المتتااقتتةا من أوتته مواوةتتة التقتتدرتتات التي امرحةتتا امتتاسا التمورتته وممتتارستتتتتتتتتتتتتااتت  القتتاليتتةا وأثر 

 التخصيص الصارم ل تبرنات واردر  التراررر  لل الجةات المااقة.
اإلقاليل الدوليل وع ايداهتاع  وعؤيد املؤ ـــســـاا  ذه التوصـــيل وعالةظ يف ضـــوع طبي ل التد الا - ٧

أنجم  ي و  من املستصو  إجااع ةوار ا ااعيجي رفيع املستوا ل ياناا األمم املتحدة واةهاا املاحنل. 
ويشري   ض املؤ ساا إىل أ   ذه احلواراا جاريل  الف لع يف  ياق الوالياا املسندة إليها من اجملال  

منظمل األمم املتحدة ليطفوللع و انامج األمم املتحدة اإلقاليع اإلداريل لب ض املؤ ـــــــــســـــــــااع  ا يف ذلك 
املت يع  تنســيع التااريا املادملع و ذا  “الصــفال ال ربا” ومنظمل ال مل الدوليلع ومســار ال مل يف  ــياق

 ما يم ترب ناطل انطالق جيدة ليتنسيع عيت نطاق األمم املتحدة. 
صــــــــل إىل اعفاق مع   ض اةهاا املاحنل الاليســــــــيل عيت وعدرك املؤ ــــــــســــــــاا الايمل احملتميل ليتو  - ٨

األقلع نظاا أل  من شـــــــــــــ نجم عوفري مســـــــــــــتوا من االعســـــــــــــاق عيت نطاق منظومل األمم املتحدةع وعيســــــــــــري 
املفاوضـــاا  شـــ   عاعيباا التمويل وعادمي التاارياع والتوفري يف الت اليف اإلداريل ذاا الصـــيل. ومن شـــ نجم 

 زيد من النهج الت اونيل    ملياناا األمم املتحدة. غري أ  املؤ ساا عؤملد  أيضا أ  يفسع اجملال لأل ذ
عيت أميل االةتفاظ  املاونل الالزمل لت ديل األش ال والنماذ  واةداول الزمنيل ل ي عتوافع مع االعفاقاا 

 املربمل مع اةهاا املاحنل. 
ةها قاذ  التمويل وممار ـــاعجم احلاليل وعدرك املؤ ـــســـاا أنجم من أجل مواجهل التحدياا المل عطا  - ٩

ا عيت  ناع الثال  وأثا الت صـــــــيم الصـــــــار  ليتربعاا وعادمي التااريا إىل اةهاا املاحنلع اب الامليز أيضـــــــً
 وإعاةل الشفافيل ال افيل.

 وعدعم املؤ ساا اةهود المل يبذهلا األم  ال ا  يف إطار عاايا األمم املتحدة عن اعفاق التمويل. - 10
 

 2التوصية   
ر بغي ل رلساذ الت فيذرين لمؤسسات م  ومة األم  المتقدة التي ل  اتخذ بعد ادابير ل تأكد من أن 
اافا ات الشتراكة المبرمة ن ل الصتعيد المؤستستي من الجةات المااقة ون ل الصتعيدرن المؤسسي 

ااقة ومتم بااةاا والميدااي بال ستتتتتتتتتتتبة لفرادس البرام، والمشتتتتتتتتتتتاررنا اقدد احتياوات الجةات الم
وااللتزامات المتبادلة بين المؤستتتتتستتتتتات والجةات المااقةا في ما رتع ل بتفاصتتتتتيه التراررر المردمة 

 نن استخدام األموا  المم وحةا أن رتخذوا ا ك التدابير.
عؤيد املؤ ــــــســــــاا  ذه التوصــــــيل. وعشــــــري عدة ملياناا إىل أ ا ع  ف  الف ل عيت عنفيذ النهج  - 11

الةظ املؤ ــــــســــــاا أ  عنفيذ  ذه التوصــــــيل من شــــــ نجم املســــــاعدة عيت زيادة االمتثال ملتطيباا املاا . وع
اةهاا املاحنل ودســـــــــــــــ  رضـــــــــــــــا اةهاا املاحنل واقاا  النظا يف إم انيل دديد عتبل دنيا لتادمي التااريا 

 اةهاا املاحنل عن املساماا األص ا نسبيا.  إىل
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النظا يف اإلجااعاا المل يت   اختاذ ا ا ــــــتجا ل هلذه التوصــــــيل وعالةظ املؤ ــــــســــــاا أنجم ينب ي  - 1٢
 ع المل عدعو إىل وضِع ش ٍل موةد ووةيد ليتااريا المل عاد  إىل اةهاا املاحنل. 6 االقاا   التوصيل 

 
 3التوصية   

ر بغي ل رلستتتتتتتاذ الت فيذرين أن رشتتتتتتتجعوا اقستتتتتتتين  معاايات القصتتتتتتتو  ن ل المع ومات نن اردر  
ر  لل الجةات المااقةا واشتتتتتتتتتتترااا وابادلةا بين الدو  األنفتتتتتتتتتتتاذا وأن رعف وا احتفا  كه الترارر

مؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتة بمستتتتتتتتتتتتودس وثتتاوري اودس فيتت  ومين اافتتا تتات المستتتتتتتتتتتتاامتتات والترتتاررر المرتتدمتتة  لل 
 المااقة. الجةات

عؤيد املؤ ــــــســــــاا جزليا  ذه التوصــــــيل. ويشــــــري   ض املؤ ــــــســــــاا إىل اةهود اةاريل حنو ع زيز  - 13
الشـــفافيل يف  ـــياق امل ايري املشـــاملل ليمبادرة الدوليل ليشـــفافيل يف امل ونلع يف ة  عؤملد مؤ ـــســـاا أ اا 
عيت ضاورة احلصول عيت موافال اةهاا املاحنل من أجل ال شف عن امل يوماا ذاا الصيل  االعفاقاا 

متاةل عيناً ألطاام ثالثل املت يال  املســـــــــــــــاماا وع ميمهاع والمل غالباً ما ع و  م يوماا  ـــــــــــــــايل وغري 
 عتفع األطاام امل نيل عيت ذلك وددده عيت وججم اخلصوص. مل ما

وعالةظ املؤ ساا أ  التااريا املادمل إىل اةهاا املاحنل عن مشاريع حمددة ر ا عتضمن أةيانًا  - 14
عتطيب  م يوماا ةســـا ـــل ذاا صـــيل  شـــاو  أو اعفاق أو  ـــياق وطين أو شـــايك أو مســـتفيد   ينجمع قد

 ا ت ااضا إضافيا قبل إعاةتها ليجمهورع مما يؤدة إىل زيادة يف عبع ال مل.
وأفاد   ض املؤ ــســاا   نجم يتيع ليمو ف  الوصــول إىل مســتودعاا ماملزيل لالعفاقاا والتااريا  - 1٥

ااريا املت يال  املســــــامااع رغم أ    ض املؤ ــــــســــــاا ال برية الالماملزيل اد صــــــ و ل ُجل يف ُجع ملافل الت
املادمل إىل اةهاا املاحنل املنشورة عيت املستوي  الاطاة واإلقييميع وعاا  اال تجا ل ليتوصيل يف  ياق 

  يا اا االةتفاظ  الوثالع.
 

 4التوصية   
ر بغي ل رلستتاذ الت فيذرين لمؤستتستتات م  ومة األم  المتقدة أن رروموا بتقدرم م ت   ل توويةات 

ر  لل الجةتات المتااقتةا ووضتتتتتتتتتتتن اتدابير لتمورر المةتارات المة يتة ال  مة المتع رتة بترتدر  الترتارر
و ااحة التدررب ال  م ل موظفين في المرر وفي الميدان لتقسين نم ية اردر  التراررر  لل الجةات 

 المااقةا  ن ل  رعواوا فع وا سلك.
 الف ل عوجيهاا عت يع  عؤيد املؤ ـــســـاا  ذه التوصـــيل وعالةظ أنجم يف احلاالا المل ال عتضـــمن - 16

  تادمي التااريا وما ياا يها من  ناع الادرااع ااة ال مل عيت إدرا  عيك التوجيهاا شيئا فشيئا.
 

 5التوصية   
ر بغي ل رلستتاذ الت فيذرين لمؤستتستتات م  ومة األم  المتقدة أن رعم وا بشتتعه م ةجي من الجةات 

لتراررر المردمة  لل الجةات المااقة في االافا ات المااقة ن ل  دراا التعالي  المرابمة بإنداد ا
 المبرمة من ا ك الجةاتا  ن ل  رعواوا فع وا سلك.
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عؤيد املؤ ــــــســــــاا عموًما  ذه التوصــــــيلع رغم أ    ضــــــها ياا صــــــ و ل ُجل يف دديد الت اليف  - 1٧
أنجم عيت الاغم من ع طيل الف ييل املاعبطل  إعداد التااريا املادمل إىل اةهاا املاحنل. وعالةظ املؤ ــــــســــــاا 

الت اليف املوةدة لتادمي التااريا إىل اةهاا املاحنل من  الل الت اليف املباشاة امل صصل لدعم املشاريع 
والربامجع اب مناقشل متطيباا عادمي التااريا احملددة أو امل صصل والت اليف املاعبطل  ا  ش ل منفصل 

 وإدراجها يف اعفاقيل اةهاا املاحنل.
 

 6التوصية   
ر بغي لألمين العام ول رلستتتتتتاذ الت فيذرين ل مؤستتتتتتستتتتتتات األررس في م  ومة األم  المتقدةا وضتتتتتتن 
وانتمتتاد اموسا ارررر موحتد رستتتتتتتتتتتتونتب احتيتتاوتات الجةتتات المتتااقتتة ومتم بتتااةتتا من المع ومات 

عون واألنر الت  يمية ل مؤستتتستتتات و درااةاا كأستتتا  ل تفاوت من الجةات المااقةا ورففتتته أن ر
 سلك في  نار مج س الرلساذ الت فيذرين في م  ومة األم  المتقدة المع ي بالت سيل.

عؤيد املؤ ــســاا اهلدم ال ا  هلذه التوصــيل. ول نها عالةظ أنجم ملا  من املم ن اال ــتفاضــل يف  - 1٨
واألطا  عفاصـــــــــــــــيل  ذه التوصـــــــــــــــيل  تحديد الطايال المل   ن  ا عيبيل التنو  يف متطيباا اةهاا املاحنل

التنظيميل لتيك املؤ ــــســــاا وقدراهتا. ودذر من إنشــــاع مســــاراا مزدوجل لتادمي التااريا عت يع  ال ياناا 
 المل عيزمها لوالحها  ا ت دا  أش ال حمددة يف عادمي التاايا. 

وعالةظ املؤ ــــســــاا أنجم ملا  من املم ن إ ااز الاوا ط األوضــــع الاالمل    التوصــــيل واملبادراا  - 1٩
وازيل المل عـمتل ذ يف  ياق الصفال ال ربا  ش   عنسيع التااريا املادمل  ش   الشفافيلع وذلك من أجل امل

 انب ازدواجيل اةهود وعد  عاك ال ناصا الفاعيل اهلامل  ار  ال مييلع وال  يما املنظماا غري احل وميل. 
فال ال ربا  شــــــ   عنســــــيع غري أ    ض املنظماا يشــــــري إىل أ  مســــــار ال مل يف  ــــــياق الصــــــ - ٢0

ع ال يزال يف “3+٨”التااريا املادمل والنموذ  املوةد املاا  لتادمي التاارياع املشــــــار إليجم  ا ــــــم النموذ  
 املاةيل التجايبيلع لذلك من السا ع ألوانجم دديد ما إذا ملا  النموذ  عمييا أو  ديا.

نواا الثالث املاضــيلع قوذ  عادمي التااريا وعالةظ األمانل ال امل أ ا عســت د ع عيت مدا الســ - ٢1
 املاليل الذة وض تجم شب ل املاليل وامليزانيل.

 
 7التوصية   

ر بغي لمجالس  دارة مؤستستات م  ومة األم  المتقدة أن ام ب  لل الرلستاذ الت فيذرين أن رع فوا 
راررر الر ابة معااب المراوعة الدار ية ل قستتتتتتتتتتتابات والتريي  في مؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتااة  بالتأكد من أن ا

الصتتت ة اوفر مستتتتورات الفتتتمان المم وبة التي من تتتتأاةا أن استتتاند ن ل التر يه من التراررر  سات
المردمة  لل فرادس الجةات المااقة نن استتتتتخدام ابرنااةا المخصتتتتصتتتتةا وأن رردموا ما رعفي من 

 الدن  لت ك المعااب.
اإلدارة وعؤملد صـــــــــيتها  احلوار الافيع  وديط املؤ ـــــــــســـــــــاا عيما     التوصـــــــــيل موجهل إىل  ال  - ٢٢

املســـــــــتوا املاا  إجاا ه مع اةهاا املاحنلع والذة ينب ي أ  يتضـــــــــمن مناقشـــــــــاا  شـــــــــ   االعتماد عيت 
 . 1عميياا املااج ل الدا ييل ليحسا اا والتاييم لطم نل ليجهاا املاحنلع عيت النحو املب  يف التوصيل 
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عيت عنفيذ التوصيل املااةل  ت تمد عيت ا ت داد اةهاا املاحنل وعالةظ املؤ ساا أ  الادرة  - ٢3
 لتوةيد التااريا املادمل عن ا ت دا  عربعاهتا امل صصل.

وعالةظ املؤ ــــــســــــاا أيضــــــا أ  االضــــــطال   ها  اإلشــــــاام االلتما  من قبيل إجااع عميياا  - ٢4
اا املاحنل  شـــــــــــــــ   ا ـــــــــــــــت دا  عربعاهتا حمددة ملااج ل احلســـــــــــــــا اا والتاييماا   يل الوفاع  تطيباا اةه

امل صــــــصــــــلع  ا يف ذلك عيبيل ا تماماا واةتياجاا حمددة عت يع  ضــــــما  ا ــــــت دا  األموال  الشــــــ ل 
الصــــــــــــــحيعع يتطيب وجود  ي ل ليحوململع ومســــــــــــــتوا من املواردع و يئل عنظيميلع و موعل من املهاراا 

 ختتيف عن املوجودة ةاليا.
ملااج ل مل عوضــع  شــ ل ملام االنصــاام عن مااج ل احلســا اا عيت وعالةظ املؤ ــســاا أ  ا - ٢٥

أ ــــــا  امل اطا واحلاجل إىل موارد ملتا  ل عميياا املااج ل امل صــــــصــــــلع مشــــــرية إىل أ  عميياا املااج ل 
الدا ييل عتم ا ـــــــــتنادا إىل  طل مااج ل عيت أ ـــــــــا  امل اطا لتيبيل اةتياجاا مليا  حمدد و ي  إدارعجم. 

حمددة ملااج ل احلســـــا ااع  ناع عيت طيب اةهاا املاحنلع ياع  ار  نطاق  ذه اخلطط  وإجااع عميياا
الاالمل عيت أ ا  امل اطاع ويتطيب  ي ل ةوململ خمتيفاع و ياملل أ ا يلع ومهاراا لتيبيل اةتياجاا 

  موعاا حمددة من أصحا  املصيحل.
 


