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 *المهم  ب  ن  
  يلي: ما إىل املشرتكة التفتيش وحدة هتد  
 اإل اريأة مبسأوولياهتا االضأطال  علأ  املشاركة املنظمات يف التشريعية األجهزة مساعدة )أ( 

  األخرى؛ واملوار  واملالية البشرية للموار  األمانات إ ارة كيفية  عل  بالرقابة املتعلقة بوظيفتها خيتص فيما
 التشأأريعية بالواليأأات النهأأو  يف املعنيأأة األمانأأات وفعاليأأة كفأأاءة   يأأا ة علأأ  املسأأاعدة )ب( 
  للمنظمات؛ احملد ة املها  أهدا  وحتقيق

  املتحدة؛ األمم منظومة موسسات بني التنسيق  يا ة عل  العمل )ج( 
 نطاق عل  املعلومات تبا ل وتسهيل مرجعية، معايري واقرتاح املمارسات، أفضل حتديد ) ( 
 بفسرها  املنظومة
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 الرئ س من رس ل   
 األمأأم منظومأة يف املشأرتكة التفتأيش لوحأدة األساسأي النظأا  مأ  10 املأا ة مأ  1 بأالفقرة عمأال 
 الثاين/ينأاير كأانون  1 مأ  الفأرتة يف الوحأدة بأ  اضطلعت ال ي العمل ع  التقرير أقد  أن يسرين املتحدة،

   2018 لعا  املتوخ  عملها وبرنامج ،2017 األول/ يسمرب كانون  31 إىل
 علأ  النأاظرة والعدسأة للوحأدة املسأتقل الصأوت أمهيأة عأ  احليأز هأ ا يف كتبأت  املاضي، العا  يف 
 املعاصأأرة لالحتياجأأات تسأأتجي  بطريقأأة الرقأأاي بأأدورنا االضأأطال  علأأ  تصأأميمنا وعأأ  املنظومأأة نطأأاق

 مأأأزيج يف اجلهأأأو  هأأأ   وتأأأنعكس التشأأأريعية  هيئاهتأأأا توقعأأأات أقلهأأأا ولأأأيس املشأأأاركة، املنظمأأأات ولتوقعأأأات
 املتحأأدة األمأأم منظومأأة تقدمأأ  الأأ ي الأأدعم يف نسأأاهم أن خال أأا مأأ  نسأأع  الأأيت املنتجأأات مأأ  حصأأي 
 واملسأأاءلة، النزاهأأة إطأأار تعزيأأز يف مشأأاركتنا علأأ  أيضأأا احلفأأا  مأأع ،2030 لعأأا  املسأأتدامة التنميأأة خلطأأة
 ا يئأات مصأاح حتقيأق علأ  والعمأل الكفأاءة،  يأا ة عأ  الناجتأة املكاس  بتحقيق الكفيلة الفرص وحتديد

 املنظمات لفرا ى واإل ارة التنظيم استعراضات خالل م  التشريعية

 والراميأة املتحدة األمم منظومة يف املتخ ة الرتتيبات موخرا   ُأجنزَ  تقرير   َ َرسَ  املزيج، ه ا ولتوضيح 
 اإل ارة نضجَ  آخر تقرير وَ َرسَ  ،2030 عا  خلطة  عما   اخلاص القطا  مع الشراكات إقامة م  للتمكني
 وتنأأأأاول املسأأأأتدامة، التنميأأأأة أهأأأأدا  حتقيأأأأق تعزيأأأأز بغيأأأأة املتحأأأأدة األمأأأأم منظومأأأأة يف النتأأأأائج علأأأأ  القائمأأأأة

 تطلبهأأأا الأأأيت اإلبأأأال  ومتطلبأأأات املنفصأأألة التنظأأأيم تقيأأأيم عمليأأأات منأأأو مأأأوخرا   ُأجريأأأا آخأأأران استعراضأأأان
 وحأأأد ت الظأأأواهر هأأأ   تأأأفثري التقأأأارير وتناولأأأت اإلمنأأأائي  باجلهأأأا  يتعلأأأق فيمأأأا سأأأيما ال املاحنأأأة، اجلهأأأات
 املنظومة  متويل هبيكل وثيقا ارتباطا ترتبط اليت املتطلبات ه   إ ارة لتحسني الال مة بريالتدا

 السأأنة يف السأأنوي تقريرنأأا تقأأدم بعأأد أُطلأأقَ  فقأد واملسأأاءلة، بالنزاهأأة اخلأأاص باإلطأأار يتعلأأق وفيمأا 
 تناول بينما املتحدة، األمم منظومة يف املخالفات ع  املبلِّغني محاية سياسات بدراسة يعىن مشرو    املاضية
 الرئيسأي املأن يف وتأر ُ  املصأاح  تضارب بإ ارة املتعلقة الرتتيبات وكفاية حالة  راسة موخرا ُأجنزَ  آخر تقرير
 يف 2018 لعأأأأأأأا  وخططنأأأأأأأا املاضأأأأأأأية السأأأأأأأنة يف املنجأأأأأأأزة باملشأأأأأأأاريع الكاملأأأأأأأة القائمأأأأأأأةُ  التقريأأأأأأأر هأأأأأأأ ا مأأأأأأأ 

  الراه   وضعها
 طلبأأت املثأأال، سأأبيل فعلأأ  املتغأأرية  لالحتياجأأات مبرونأأة لالسأأتجابة فرصأأة هنأأاك أن أيضأأا ورأينأأا 
 التفتأيش وحأدة مع يتشاور أن ،71/243 قرارها م  4٥ الفقرة مبقتض  العا ، األمني إىل العامة اجلمعية
 األمأأأأم منظومأأأأة إ ارة حتسأأأأني بشأأأأفن واالجتمأأأأاعي االقتصأأأأا ي اجمللأأأأس إىل مقرتحأأأأات صأأأأيا ة يف املشأأأأرتكة
 االعتبارات فيها حد ت رمسية  ري ورقة استباقي بشكل الوحدة قدمت الصد ، ه ا ويف اإلمنائية  املتحدة
 علأأ  الورقأأة بتعمأأيم العأأا  األمأأني وقأأا  اإل اريأأة  الرتتيبأأات يف النظأأر لأأدى احلسأأبان يف أخأأ ها ينبغأأي الأأيت

  رمسية   ري وثيقة بوصفها األعضاء الدول
 وظيفأأأة شأأأغل مت فقأأأد أقأأأوى  وضأأأع يف وهأأأي 2018 عأأأا  الوحأأأدة تأأأدخل اجلوانأأأ ، بعأأأ  ويف 
 الأأأوظيفتني شأأأغل مت قأأأد يكأأأون التقريأأأر، هأأأ ا يف النظأأأر وقأأأت وحبلأأأول انتظأأأار  طأأأول بعأأأد التنفيأأأ ي األمأأأني
  أملانيأا وحكومأة األمريكيأة املتحأدة الواليأات حكومأة ووافقت الوحدة  أمانة يف العليا الفئات م  األخريني
 املسأأامهة  أأ    مأأا تقأأديرنا عأأ  ونعأأرب الوحأأدة  إىل بلأأدمها مأأ  مبتأأد  فأأي موظأأ  تأأوفري علأأ  كلتامهأأا
 أحأد جمموعأ  ممأا مفتشأات مخأس هنأاك سأيكون ،2018 عأا  يف أنأ  إىل أشري أن أيضا ويسرين السخية 
  اإلطالق  عل  فيها للنساء متثيل نسبة أعل  وهي الوحدة، يف مفتشا عشر
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 علأ  هنأاك، أن نأدرك فأنح  أخأرى  جبهات عل  تقد  إحرا  عل  التطورات ه   وستساعدنا 
 املتحأأدة، األمأأم ملنظومأأة التابعأأة التنسأأيق آليأأات مأأع وحلوارنأأا عملنأأا، ختطأأيط لتحسأأني فرصأأا   املثأأال، سأأبيل

 وحتسأأني االسأتعرا  قيأأد املواضأيع أمهيأة كفالأأة  وتُعأد   متابعتهأا  وكيفيأأة أعمالنأا نتأائج عأأ  اإلبأال  ولكيفيأة
 يف الفأأأأرص هأأأأ   متابعأأأأة علأأأأ  وقأأأأدرة جتهيأأأأزا   أفضأأأأل اآلن وحنأأأأ  املسأأأأتمرة  شأأأأوا لنا مأأأأ  تقاريرنأأأأا توقيأأأأت
  2018 عا 

 نقدر حني ويف إنشائها  من  الوحدة لعمل األسس أحد يشكل التشريعية ا يئات  عم برح وما 
 أن إىل تشري العملية التجربة فإن العامة، السياسة صعيد عل  ب  حنظ  ال ي عموما املستوى الرفيع الدعم
 توصأأأيات يف كامأأأل  بشأأأكل النظأأأر إىل التشأأأريعية ا يئأأأات إىل العامأأأة اجلمعيأأأة وجهتهأأأا الأأأيت الأأأدعوة تنفيأأأ 
 لإلجأأراءات باالمتثأأال التنفيأأ يني الرؤسأأاء إىل طلبهأأا وكأأ ل  (،٦4/2٦2 القأأرار مأأ  11 )الفقأأرة الوحأأدة
   متواصال اهتماما يتطلبان يزاالن ال (،71/281 القرار م  3 )الفقرة التقارير يف بالنظر املتعلقة القانونية
 ُأجنأز للحالأة اسأتعرا    كشأ َ   حمأد ة، حأاالت يف املفتشون يواجهها اليت التحديات إىل وإضافة 

 العامأأة اجلمعيأأة تستعرضأأهما أن نفمأأل الأأيت - املشأأرتكة التفتأأيش وحأأدة لتوصأأيات ومتابعأأة   2017 عأأا  يف
 قأأد كنأأا  العامأة، باجلمعيأأة يتعلأأق وفيمأا حمأأد ة  وتوصأأيات تقأارير يف النظأأر يف كبأأرية  ثغأرات وجأأو َ  - بعنايأة

 عأأد  اعليهأأ يرتتأأ  اخلامسأأة، اللجنأأة يف سأأيما وال حاليأأا، املطبقأأة الرتتيبأأات أن املاضأأي العأأا  يف أوضأأحنا
 علأ  النظأر فأإن بسأاطة، وبكأل بشأفاا  إجراءات اختاذ وعد  الوحدة تقارير يف كامل  بشكل النظر إتاحة
 الطريقة )وهي املشرتكة التفتيش بوحدة املتعلق األعمال جدول بند إطار يف الوحدة تقارير بع  يف األقل
 بنأأدا   اخلامسأأة اللجنأأة أمانأأة تعتأأرب  األعمأأال جأأدول بنأأو  مأأ  آخأأر بنأأد إطأأار يف ولأأيس إليهأأا( ينسأأ  الأأيت
  املسفلة  ه   معاجلة يف طويال شوطا سيقطع صلة، ذا

 وثيأق بشأكل يعملأون ليعا   ولكنهم امسهم، حتت املنشورة التقارير ع  مسوولني املفتشون ويُعَترب 
 وجلهو هم  لتفانيهم العميق امتنااا ع  الوحدة وتُعربِّ  املشرو   حياة  ورة طوال املوظفني مع

 الصأأقريي، ورجأأ  تاراسأأو   ينأأا ي املغأأا َرْي  املفتَشأأنْي  خلدمأأة شأأكرنا عأأ  نعأأرب اخلتأأا ، ويف 
 لو ينسكي  ونيكوالي كاميوكا،  كايكو  الوحدة، إىل انضما الل ي  اجلديدي  باملفتَشنْي  ونرح 

  ريمر جريمياي  )توقيع(
 الرئيس

 2018 الثاين/يناير كانون  18 جني ،
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 األول الفصل
 2017 ع   في الرئ س   النش ط مج الت  

 ُمَرحَّلة مشاريع مخسة العد  ه ا ومشل مشروعا  عشر أربعة عل  2017 عا  يف الوحدة عملت - 1
 )اليونيأدو(؛ الصأناعية للتنميأة املتحأدة األمم منظمة يف واإل ارة التنظيم استعرا  وهي: ،201٦ عا  م 

 ملوسسأأات املاحنأأة اجلهأأات تقو هأأا الأأيت والتقييمأأات العأأاملي الربيأأدي االحتأأا  يف واإل ارة التنظأأيم واسأأتعرا 
 الثانيأأأأة املرحلأأأأة املنظومأأأأة: نطأأأأاق علأأأأ  النتأأأأائج علأأأأ  القائمأأأأة اإل ارة واسأأأأتعرا  املتحأأأأدة، األمأأأأم منظومأأأأة

 املتحدة  األمم منظومة يف السارية اجلوي السفر لسياسات الشامل واالستعرا  )ُمنتجان(،
 بأني الشراكة ترتيبات استعرا  لإل ارة: املوجهة التالية والرسائل باملشاريع 2017 عا  يف وُشرِ  - 2

 الكفأأاءة وحتسأأني ؛2030 لعأأا  املسأأتدامة التنميأأة خطأأة سأأياق يف اخلأأاص والقطأأا  املتحأأدة األمأأم منظومأة
 اآلليأات واسأتعرا  الوكأاالت؛ بأني املشأرتك التعأاون طريأق ع  اإل اري الدعم خدمات تقدم يف والفعالية

 وتنفيأأأأ  قبأأأأول مأأأأدى واسأأأأتعرا  املتحأأأأدة؛ األمأأأأم منظومأأأأة يف املصأأأأاح تضأأأأارب تتنأأأأاول الأأأأيت والسياسأأأأات
 علأأأ  املاحنأأة اجلهأأأات إبأأال  متطلبأأأات واسأأتعرا  املسأأأتفا ة الأأدروس املشأأأرتكة: التفتأأيش وحأأأدة توصأأيات
 املشأأاريع؛ خلأأدمات املتحأأدة األمأأم مكتأأ  يف واإل ارة التنظأأيم واسأأتعرا  املتحأأدة؛ األمأأم منظومأأة نطأأاق
  املتحدة  األمم منظمات يف للموار  املركزي التخطيط نظم استعرا  ومتابعة

 تعمأأيم ملراعأأاة استعراضأأا (،A/71/34 انظأأر) املاضأأي العأأا  يف املقأأد  العمأأل برنأأامج تضأأم  وقأأد - 3
 اليت املشاورات وعق  املتحدة  األمم منظومة موسسات عمل يف الكوارث أخطار م  احلد اسرتاتيجيات

 يف االسأأأأأأتعرا  بأأأأأ ل  االضأأأأأأطال  األنسأأأأأ  مأأأأأأ  أن رئأأأأأي املعنيأأأأأأني، املصأأأأألحة أصأأأأأأحاب مأأأأأع أجريأأأأأت
 منظومأأأأأة يف الأأأأأداخلي التأأأأأدري  لأأأأأربامج استعراضأأأأأا   عنأأأأأ  عوضأأأأأا   جتأأأأأري أن الوحأأأأأدة وقأأأأأررت  2018 عأأأأا 
 املتعلقأة واملمارسأات السياسأات باسأتعرا  2017 عا  يف تشر  أن أيضا   الوحدة وقررت املتحدة  األمم

 املتحدة  األمم منظومة يف املخالفات ع  باملبلِّغني
 يف ،2017 األول/ يسأأأأأمرب كأأأأأانون  31 لغايأأأأأة ،2017 لعأأأأأا  العمأأأأل خطأأأأأة تنفيأأأأأ  حالأأأأأة وتأأأأر  - 4

 الفصل  ه ا م  باء الفر  يف املنجزة باملها  موجز وير  األول، املرفق
 كفأأأاءة   يأأأا ة إىل يأأأو ي مبأأأا الداخليأأأة عملهأأأا إلجأأأراءات اسأأأتعرا  إجأأأراء مأأأ  الوحأأأدة وانتهأأأت - ٥

 باملشاريع االضطال  لدى ( السابع املرفق ،A/68/346) واملعايري القواعد تطبيق وتعزيز الداخلية العمليات
 قبأول حالأة مأ  التحقأق أجأل مأ  املشأاركة املنظمأات ليأع مأع كبأري  جبهأد أيضا القيا  ومت منها  واالنتهاء
 وتنفي ها  الوحدة توصيات

 
  األخرى والتنس ق الرق ب  ه ئ ت مع التواصل - ألف 

 املشأأأرتكة التفتأأأيش ووحأأأدة الداخليأأأة الرقابأأأة خأأأدمات ومكتأأأ  احلسأأأابات، مراجعأأأي جملأأأسُ  عقأأأدَ  - ٦
 إىل الثالثأة الكيانأات وقأدمت  2017 األول/ يسأمرب كأانون  12 يف العشأري  السأنوي الثالثأي االجتمأا َ 
 مأأ  الرئيسأي وا أأد   2018 عأا  يف تركيزهأأا وجمأاالت عملهأا بأأرامج مشأاريع بشأأفن إحاطأات االجتمأا 
 االجتمأأا  ويف والتعأاون  التأز ر وحتقيأق واال  واجيأة التأداخل جتنأ  أجأل مأ  التعأاون تعزيأز هأو االجتمأا 
 هأي 2030 لعأا  املسأتدامة التنميأة خطأة أن علأ  الثالثأة الرقابأة كيانأات  اتفقأت ،2017 عا  يف املعقو 
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 مناقشأة إجأراء العمأل بأرامج مشأاريع يف بنو  عدة استدعت وقد بشفن   تتعاون أن ميكنها مواضيعي جمال  
 ليعا الثالثة الكيانات وأكدت  ا  التخطيط جيري اليت االستعراضات تنفي  توجي  عل  املساعدة هبد 
   2018 عا  خالل العملي املستوى عل  والتعاون بالتنسيق التزامها جديد م 
 احلسأابات مراجعأة بعمليات املعنية اللجنة إىل  عوت  تفكيد املشرتكة التفتيش وحدة رئيس وأعا  - 7

 احلأأوار مأ  املزيأد إجأراء إىل الداخليأة الرقابأة خأأدمات مكتأ  قيأا ة وإىل احلسأابات مراجعأي جمللأس التابعأة
 تكون أن ميك  االجتماعات فه   أخرى  مسائل بشفن جني  إىل  ياراهتما أثناء الوحدة مع الرمسي  ري

 جتريهأأأا الأأأيت احملأأأد ة االستعراضأأأات عأأأ  الناشأأأئة املواضأأأيعية القضأأأايا علأأأ  تطلعهأأأا حيأأأث للوحأأأدة مفيأأأدة
  ككل   املنظومة سياق يف الوحدة فيها تنظر أن ميك  واليت املنظمات

 علأ  بالتنسأيق املعأي املتحأدة األمأم منظومأة يف التنفيأ يني الرؤسأاء جملس أمانة مع التفاعل وركز - 8
 املنظمأات مأ  املقدمأة التعليقأات  مأج وعلأ  احملأد ة املواعيأد يف املنظومة نطاق عل  الوحدة تقارير جتهيز

 تقأأارير تنأأاول كفالأأة  سأأبيل يف التنفيأأ يني الرؤسأأاء جملأأس أمانأأة تبأأ  ا الأأيت اجلهأأو  الوحأأدة وتقأأدر املشأأاركة 
 تساعد أن بضمان يتعلق فيما املناقشات تستمر وسو  املناس   الوقت يف املناس  النحو عل  الوحدة

 إجأأأراءات الختأأأاذ واضأأأحة خيأأأارات علأأأ  احلفأأأا  علأأأ  التنفيأأأ يني الرؤسأأأاء جملأأأس يبأأأديها الأأأيت التعليقأأأات
  الوحدة  توصيات بشفن تشريعية

 للحسأابات الداخليأة املراجعأة  وائأر ملمثلي السنوي االجتما  يف مراق  بصفة الوحدة وشاركت - 9
 الوحأدة وشأاركت الكيميائيأة  األسألحة حظأر منظمة استضافتها اليت املتحدة األمم منظومة موسسات يف

 2017 لعأأا  التقيأأيم أسأأبو  ويف املتحأأدة األمأأم منظومأأة يف الداخليأأة التحقيقأأات ممثلأأي اجتمأأا  يف أيضأأا
  بالتقييم  املعي املتحدة األمم فريق عقد  ال ي
 

  2017 ع   في إصداره  تم التي لإلدارة، الموجه  والرس ئل والمذ رات التق رير - ب ء 
 خاصأأني إفأأرا يني وتقريأأري  ككأأل  باملنظومأأة تتعلأأق تقأأارير سأأبعة الوحأأدة أجنأأزت ،2017 عأأا  يف - 10

 التقييمأات التاليأة: املواضأيع الوحأدة نأواتج ومشلت لإل ارة  موجهة واحدة ورسالة واحدة وم كرة مبنظمتني
 السأارية اجلأوي السأفر سياسأات واسأتعرا  املتحأدة؛ األمأم منظومة ملوسسات املاحنة اجلهات تقو ها اليت
 واسأتعرا  املواءمأة؛ وتعزيأز التكأالي  يف ووفأورات الكفأاءة يف مكاس  حتقيق املتحدة: األمم منظومة يف

 يف واإل ارة التنظأأأيم واسأأأتعرا  )اليونيأأأدو(؛ الصأأأناعية للتنميأأأة املتحأأأدة األمأأأم منظمأأأة يف واإل ارة التنظأأأيم
 سأياق يف اخلأاص والقطأا  املتحأدة األمم منظومة بني الشراكة ترتيبات واستعرا  العاملي؛ الربيدي االحتا 
 األمم منظومة نطاق عل  املاحنة اجلهات إبال  متطلبات واستعرا  ؛2030 لعا  املستدامة التنمية خطة

 ومتابعأة املتحأدة؛ األمأم منظومأة يف املصأاح تضأارب تتنأاول اليت والسياسات اآلليات واستعرا  املتحدة؛
 علأأأ  القائمأأأة اإل ارة واسأأأتعرا  املتحأأأدة؛ األمأأأم منظمأأأات يف للمأأأوار  املركأأأزي التخطأأأيط نظأأأم اسأأأتعرا 
 منظومأة موسسأات متابعأة استعرا  ونتائج وم كرة(؛ )تقرير الثانية املرحلة يف نظومةامل نطاق عل  النتائج
  وتوصياهتا  املشرتكة التفتيش وحدة لتقارير املتحدة األمم
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 والرسرررر ئل والمررررذ رات التقرررر رير فررري الررررواردة الرئ سرررر   والتوصررر  ت االسررررتنت ج ت عررررن مررروج ات  
  2017 ع   في إصداره  تم التي لإلدارة، الموجه 

 
 (JIU/REP/2017/1) الصن ع   للتنم   المتحدة األمم منظم  في واإلدارة التنظ م استعراض  

 للأأة يف )اليونيأأدو(، الصأأناعية للتنميأأة املتحأأدة األمأأم منظمأأة يف واإل ارة التنظأأيم اسأأتعرا  أبأأر  - 11
 يف و يأا ة العا يأة امليزانيأة مأوار  يف اخنفأا  مهأا األخأرية، السأنوات يف ظهأرا متأوا يني اجتأاهني أخرى، أمور

 واملها  املالية واالستدامة احلوكمة جماالت يف خطرية آثار عليهما ترتت  اجتاهان ومها املخصصة، التربعات
 ختصيص عل  املنظمة قدرة أضعفت قد ذل  ع  النالة املالية الضغوط أن االستعرا  وأوضح اإل ارية 
 للتعأاون األولويأة إعطاء إىل أ ى مما املتحدة لألمم تابعة متخصصة وكالة بوصفها األساسية ملهامها موار 
 املعايري  ووضع البحوث حساب عل  التقي
 أعضأاء أُبلأ  ،2030 لعأا  املسأتدامة التنمية خطة يف اإلمنائية املتحدة األمم منظومة شرو  ومع - 12

 املسأأتدامة التنميأأة أهأدا  مأأ  9 ا أد  ضأأوء يف االسأأرتاتيجية اليونيأدو خطأأط اسأتعرا  بضأأرورة املنظمأة
 املأأوار  وإتاحأأة جيأأدا حتديأأدا اليونيأأدو  ور حتديأأد يكفأأل مبأأا التحتيأأة، والبنيأأة واالبتكأأار، بالصأأناعة، املتعلأأق
  أهدافها  لتحقيق الال مة
 مهأأأأا  بتعزيأأأأز املفتشأأأأون أوصأأأأ  اإل ارة، جمأأأأال يف العأأأأا  املأأأأدير إىل املقدمأأأأة التوصأأأأيات بأأأأني ومأأأ  - 13

 يف ليصأأأبح املخأأاطر إل ارة احلأأاي الأأأنهج نطأأاق وتوسأأيع املوسسأأأة نطأأاق علأأ  املعلومأأأات وتبأأا ل التنسأأيق
 وضأأأع إىل البشأأأرية بأأأاملوار  املتعلقأأأة الأأأثالث التوصأأأيات وهتأأأد  املخأأأاطر  إل ارة شأأأاملة اسأأأرتاتيجية شأأأكل
 اجلنسني  بني والتوا ن اجلغرايف التنو  حتسني وإىل النهائية بصيغت  البشرية املوار  إل ارة املنقح اإلطار
 ،2017 حزيران/يونيأ  يف املعقأو ة واألربعأني، اخلامسأة  ورتأ  يف الصأناعية التنميأة جملأس وأعرب - 14
 املأوار  حأدو  يف تنفيأ ها وطلأ  التنفي ي، الرئيس إىل واملوجهة في  الوار ة والتوصيات للتقرير تقدير  ع 

 التوصأيات وتنفيأ  بقبأول املتعلقأة املعلومات بتعميم ،2017 أيلول/سبتمرب، يف العا ، املدير وقا  املتاحة 
  ورتأأأ  يف اجمللأأأس علأأأ  التوصأأأيات تنفيأأأ  عأأأ  كامأأأل  مرحلأأأي تقريأأأر يُعأأأر  وسأأأو  اجمللأأأس؛ أعضأأأاء علأأأ 

  2018 ربالثاين/نوفم تشري  يف ستعقد اليت واألربعني السا سة
 

 (JIU/REP/2017/2) المتحدة األمم منظوم  لمؤسس ت الم نح  الجه ت تقوده  التي التق  م ت  

 يف املاحنة اجلهات تقو ها اليت بالتقييمات يتعلق فيما واملمارسات النهج خمتل  التقرير يستعر  - 1٥
 وأحأد رمسيأة توصأيات سأت ويقأد  املشأرتكة، والشأوا ل التحأديات جماالت وحيد  املتحدة، األمم منظومة
 املتحأأدة األمأأم لكيانأأات اخلاصأأة بتقييماهتأأا املاحنأأة اجلهأأات وتضأأطلع للتحسأأني  رمسأأي  أأري اقرتاحأأا عشأأر

 خيضع االستخدا  ه ا وأن  ا، احملد ة ولأل را  بكفاءة ُتستخد  أموا ا أن م  التحقق بغر  ولرباجمها
 قلأأق إثأأارة إىل األخأأرية السأأنوات يف الثنائيأأة التقييمأأات هأأ   انتشأأار وأ ى املسأأاءلة  مأأ  املتوقعأأة للأأدرجات
 املنظمأأات تلأأ  مأأ  العديأأد يعتربهأأا إذ تبعاهتأأا  إ اء املتحأأدة األمأأم منظمأأات يف الرقابأأة وهيئأأات اإل ارات
 يف والتأأداخل اال  واجيأأة إىل ويأأو ي واملأأوار ، املأأوظفني وقأأت تكأأريس منهأأا يتطلأأ  حيأأث  أأا حتأأد   مبثابأأة
  واإلصالح  للتفكر ُملِهمة كقيمة   ا تثمينها م  الر م عل  األحيان، بع 
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 واالعتما  الرقابة بتقارير املاحنة اجلهات ثقة بتعزيز الكفيلة السبل إتبا  عل  االستعرا  ويشجع - 1٦
 اجلهات باحتياجات والوفاء باملنظمات املنوطة والتقييم الرقابة مها  تعزيز مواصلة خالل م  وذل  عليها
 أن للمنظمأات ينبغأي وباملثأل، القائمأة  الرقابأة هيئات هبا تضطلع اليت األعمال بواسطة للضمانات املاحنة
 وتوقعاهتأأأأا املاحنأأأأة اجلهأأأأات ملتطلبأأأأات فهمهأأأأا  يأأأأا ة أجأأأأل مأأأأ  املاحنأأأأة اجلهأأأأات مأأأأع وثيأأأأق بشأأأأكل تعمأأأأل

 مأ  مبأا رات يف واملشأاركة النتأائج، ع  اإلبال  لتحسني اجلهو  ب ل ه ا يشمل أن وينبغي واحتياجاهتا 
 مأأع املاحنأأة اجلهأأات تقييمأأات تقاسأأم حتسأأني إىل التقريأأر ويأأدعو املعونأأة  يف للشأأفافية الدوليأأة املبأأا رة قبيأأل

 ذلأ  شأفن ومأ  التقييمأات  بأني فيمأا واال  واجية التداخل خماطر م  احلد عل  املساعدة بغية املنظمات
 أل أرا  عليهأا تعتمأد أن ميكنهأا األ لأة مأ  أوسأع بقاعأدة املعنيأة املصألحة صاحبة اجلهات يزو  أن أيضا  

 املعلومأأأات إ ارة ذلأأأ  يف مبأأأا التقييمأأأات، تعأأأد  لتنسأأأيق مركزيأأأة وظيفأأأة بإنشأأأاء التقريأأأر ويوصأأأي تقييماهتأأأا 
 هأأ ا وسأأيتيح وتوصأأيات   التقيأأيم نتأأائج متابعأأة إجأأراءات بأأعوتت اتسأأاق وكفالأأة املاحنأأة، اجلهأأات إىل املقدمأأة
 مع املستوى رفيع حوار ومواصلة بدء إىل التقرير ويدعو املنظمة  إطار يف والتحسني التعلم إمكانية التدبري
 مأزو  املتعأد ي  املصألحة ألصحاب للتقييم منرب وحتديد املشرتكة األولويات تقرير أجل م  املاحنة اجلهات
  إضافية  ثنائية تقييمات إجراء إىل احلاجة م  للحد ومنهجية متني بإطار
 بالتنسأأأيق املعأأي املتحأأدة األمأأم منظومأأة يف التنفيأأ يني الرؤسأأاء وجملأأس العأأا  مأأنيألا رحأأ  وقأأد - 17

 جمأأأأاالت وحيأأأأد  واملمارسأأأأات، والرتتيبأأأأات الأأأأن هج خمتلأأأأ  عأأأأ  مفيأأأأدة عامأأأأة حملأأأأة   يعأأأأر  باعتبأأأأار  بأأأأالتقرير
 وحأأأدة تقريأأأر أن إىل املنظمأأأات وتشأأأري هأأأ    ا امأأأة الرقابأأأة بزليأأأة املتعلقأأأة املشأأأرتكة والشأأأوا ل التحأأأديات
 بشأفن اإل ارة جمأالس مأع ورمبأا ذاهتأا، املنظمأات  اخأل حأوار بأدء إىل يأو ي أن ل  ينبغي املشرتكة التفتيش
 اجلمعيأأأة إىل التقريأأر وقُأأأدِّ  للتمويأأل  املتغأأأري السأأياق يف احلسأأابات ومراجعأأأة التقيأأيم ملهمأأأيت املتنأأامي الأأدور
 والسبعني  الثانية  ورهتا خالل العامة
 

 فرري مك سرر  تحق ررق المتحرردة  األمررم منظومرر  فرري السرر ري  الجررو  السررفر س  سرر ت اسررتعراض  
 JIU/REP/2017/3 المواءم  وتع ي  التك ل ف في ووفورات الكف ءة

 السأأفر إ ارة بتحسأأني العامأأة اجلمعيأأة عأأ  صأأدرت الأأيت الأأدعوات أعقأأاب يف االسأأتعرا  أجأأري - 18
 والقواعأأأد اجلأأوي السأأفر سياسأأات التقريأأر ويُقأأيِّم وفعاليأأأة  بكفأأاءة اجلأأوي السأأفر مأأوار  واسأأتخدا  اجلأأوي

 رمسيأأة، توصأأيات تسأأع ويتضأأم  املتحأأدة األمأأم منظومأأة موسسأأات نطأأاق علأأ  الصأألة ذات واملمارسأأات
 إىل موجهأأة توصأأيات وسأأت املتحأأدة األمأأم منظومأأة لكيانأأات التنفيأأ يني الرؤسأأاء إىل موجهأأة منهأأا ثأأالث
 و يأا ة السأفر، إ ارة ممارسأات لتعزيأز اقرتاحأا   34 أيضأا التقريأر ويتضأم  اإل ارة  التشريعية/جمالس ا يئات
 املمارسأأات وحيأأد  الوكأأاالت، بأأني والتعأأاون التنسأأيق وتعزيأأز السأأفر، علأأ  يوافقأأون الأأ ي  املأأديري  مسأأاءلة
 املنظومة  نطاق عل  املواءمة لتشجيع املستفا ة والدروس اجليدة
 موسسأات م  موسسة 24 أنفقت   والر باليني 4 م  قيمت  تقرب مبلغا   أن إىل التقرير وَخُلص - 19

 مشلأت الأيت بأ  الصألة ذات والنفقأات اجلوي السفر عل  201٥-2012 الفرتة يف املتحدة األمم منظومة
 والشأح   السأفر حمطأات ومصأروفات املقطو ، املبل  واستحقاقات اليومي، اإلقامة وبدل الطريان، ت اكر
 كاملأأأة   بيانأأأات املنظمأأأات ليأأأع قأأأدمت لأأأو ذلأأأ  مأأأ  أعلأأأ  اإللأأأاي الأأأرقم يكأأأون أن املمكأأأ  مأأأ  وكأأأان
 وخلأأأأص السياسأأأأية  والبعثأأأأات السأأأأال  حفأأأأ  عمليأأأأات تكبأأأأدهتا الأأأأيت النفقأأأأات اجملمأأأأو  هأأأأ ا يشأأأأمل وال

 وحتتأاج اإلقامأة  معأايري مسأفلة يف معاجلتهأا يتعأني املنظمات بني كبرية  اختالفات هناك أن إىل االستعرا 
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 السأأفر أ وات وحتأأديث اجلأأوي، السأأفر قطأأا  يف الناشأأئة والتحأأديات الفأأرص َعْوَملأأة حتسأأني إىل املنظمأأات
 التكأالي   يف والوفورات الكفاءة يف املكاس   يا ة أجل م  تاخلدما مقدمي مع التعاون وتعزيز اجلوي
 وإجأأأراء للمأأأوار ، املركأأأزي التخطأأأيط نظأأأم يف املتكاملأأأة السأأأفر وحأأأدات تطبيأأأق امللموسأأأة التأأأدابري وتشأأأمل
 واسأأأتخدا  األوىل بالدرجأأأة السأأأفر اسأأأتحقاق وإلغأأأاء اجلأأأوي، السأأأفر ملخأأأاطر  وريأأأة ومراجعأأأات تقييمأأأات
  أمك   كلما  األعمال، رجال  رجة استخدا  ع  كبديل  املمتا ة االقتصا ية الدرجة
 األمأني إىل يُطلأ  اجلأوي، السأفر تُأنظِّم الأيت واملمارسأات والسياسأات القواعأد يف التنأو  وملعاجلة - 20
 املدنيأأأة اخلدمأأأة جلنأأة إىل ويُطلأأأ  املواءمأأة  جهأأأو  يقأأو  أن التنفيأأأ يني الرؤسأأاء جملأأأس رئأأيس بصأأأفت  العأأا 

 إىل وباإلضأأأافة املقطأأأو   املبلأأأ  اسأأأتحقاقات الحتسأأأاب مئويأأأة ونسأأأبة مشأأأرتكة منهجيأأأة تضأأأع أن الدوليأأأة
 رئأأيس إىل يُطلأأ  اجلأأوي، السأأفر إ ارة يف والتنسأيق للتبأأا ل رمسيأأة ممارسأأة وجأو  عأأد  معاجلأأة وبغيأأة ذلأ ،
 ويف السأفر  مسأائل بشأفن املسأتوى رفيعأة استشأارية جلنأة إنشأاء جدوى يُقيِّم أن التنفي يني الرؤساء جملس
 لقيامهأا املشأرتكة التفتأيش وحأدة علأ  اجمللأس أثىن التقرير، عل  التنفي يني الرؤساء جملس تعليقات معر 
 مشريا   املتحدة، األمم منظومة عرب وممارسات  اجلوي السفر سياسات ع  وبّناء وشامل واضح تقرير بإعدا 
 يأتم أال أسأاس علأ  للتطبيأق، وقابلأة عملية   استنتاجات   التقرير يف الوار ة االستنتاجات م  العديد أن إىل

  ( 2 الفقرة ،A/72/629/Add.1) تنفي ها يف إضافية تكالي  تكبد
 

 (JIU/REP/2016/1) الع لمي البريد  االتح د في واإلدارة التنظ م استعراض  
21 -  َ  املنظمأأة فيهأأا تعمأأل الأأيت املعقأأدة البيئأأةَ  العأأاملي الربيأأدي االحتأأا  يف واإل ارة التنظأأيم اسأأتعرا ُ  بأأنيَّ

 يف لتغأأرياتوا والتكنولوجيأأة، االقتصأأا ية التطأأورات عأأ  أساسأأا   النالأأة تواجههأأا الأأيت العديأأدة والتحأأديات
 مأأأأأأ  العديأأأأأأد املنظمأأأأأأة شأأأأأأهدت املاضأأأأأأية السأأأأأأنوات وخأأأأأأالل املاليأأأأأأة  قاعدتأأأأأأ  وتزكأأأأأأل األساسأأأأأأية السأأأأأأوق

 قطأأا  يف أمهيتأأ  ولتفكيأأد التشأأغيلية قدرتأأ  لتأأفمني الأأدوي املكتأأ  مسأأتوى علأأ  ذلأأ  يف مبأأا اإلصأأالحات،
 عقأدي  مأدى علأ  للميزانيأة الصفري االمسي النمو ع  النالة املالية الضائقة أن االستعرا  وأبر  الربيد 
 جمأأاالت يف خطأأرية آثأأار عليهأأا وترتبأأت العمأأل علأأ  املنظمأأة قأأدرة علأأ  سأألبية آثأأارا أنتجأأت قأأد الأأزم  مأأ 

 األخأأرية السأنوات مأدى علأ  للمنظمأة املأاي التطأور اسأتعرا  أكأد وقأد اإل اريأة  واملهأا  والرقابأة احلوكمأة
 املنظمة ا خار خطة إىل أساسا ذل  ويرجع اخلصو ، م  الكبري بالعد  يتعلق فيما سيما وال احلالة، ه  

 الداخلية، والرقابة األخالقيات مهمة مثل حمد ة، جماالت عانت وقد اخلدمة  انتهاء بعد الصحي والتفمني
 املوار   يف اخنفا  م  املوظفني، تدري  وك ل 
 املأأدير إىل توصأأيات وأربأأع اإل ارة جملأأس إىل توصأأيات )سأأت رمسيأأة توصأأيات 10 املفأأتش وقأأد  - 22

 اإل ارة جمأأأأاي يف والفعاليأأأأة الكفأأأأاءة حتسأأأأني إىل الراميأأأأة جهأأأو   يف العأأأأاملي الربيأأأأدي االحتأأأأا  لأأأأدعم العأأأا (
 يف أساسأأا   يتمثأأل الرمسيأأة  أأري التوصأأيات مأأ  سلسأألة تكملهأأا الأأيت التوصأأيات هأأ   مأأ  والقصأأد والتنظأأيم 

 يف اإلسأها  عأ  فضأال العأاملي، الربيأدي االحتأا  إ ارة إطأار وتعزيأز واملسأاءلة والرقابأة الرشأيد، احلكأم تعزيز
  للمنظمة  املالية االستدامة تعزيز
 واالمتثأأال الرقابأأة حتسأأني إىل احلاجأة علأأ  فرتكأأز اإل ارة جملأأس إىل املوجهأة السأأت التوصأأيات أمأا - 23

 الصأحي التأفمني جمأال يف للمنظمأة املأاي االستقرار وحتسني العاملي، الربيدي لالحتا  العامة املالية لألنظمة
 الشأفافية وتعزيأز العاملي، الربيدي االحتا  يف هبا املعمول اال خار خطة استدامة وتعزيز اخلدمة، انتهاء بعد

 احلسابات  ملراجعة مستقلة جلنة إنشاء خالل م  الرقابة وتعزيز البشرية، املوار  يف واملساءلة
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َ  وقأأأد - 24  األربأأأع التوصأأأيات أمأأأا للمنظمأأأة  الداخليأأأة اإل ارة يف عيأأأوب عأأأدة وجأأأو  االسأأأتعرا  بأأأنيَّ
 واآلليأات الداخليأة اإل ارة ومسأووليات أ وار توضأيح إىل احلاجأة علأ  ركأزت فقأد العأا  املأدير إىل املوجهة

 االسأأتعرا  وأوصأأ  بينهأأا  فيمأأا والتكامأأل التأأز ر ضأأمان بغيأأة عملهأأا، إجأأراءات ذلأأ  يف مبأأا املوسسأأية،
 أيضأا وأوصأ  السألطة  تفأوي  علأ  الرمسأي الطأابع وبإضأفاء موحأد إ اري هيكأل يف الدعم مها  بتوحيد
  البشرية  املوار  إ ارة تدابري م  جملموعة االهتما  بإيالء
 األول/ تشأأأري  2٥ يف املعقأأأو ة ،2017 لعأأأا  الثانيأأأة  ورتأأأ  يف اإل ارة جملأأأس إىل التقريأأأر وقُأأأدِّ  - 2٥

  2017 أكتوبر
 

 المشرررتر   التفتررر   وحررردة لتقررر رير المتحررردة األمرررم منظومررر  مؤسسررر ت مت بعررر  اسرررتعراض نتررر ئج  
 (JIU/REP/2017/5) وتوص  ته 

 األمم منظومة موسسات تقدمها اليت والتوصيات املشرتكة التفتيش وحدة تقارير متابعة استعرا  - 2٦
 مبوجأ  وتوصأياهتا الوحأدة تقأارير متابعأة نظأا  العامة اجلمعية أقرت أن من  األول االستعرا  هو املتحدة
 تطأأأورت قأأأد املتابعأأأة عمليأأأة أن إىل االسأأأتعرا  وخلأأأص  1999 عأأأا  يف اعتمدتأأأ  الأأأ ي ٥4/1٦ قرارهأأأا

 الأيت الن ْضأج مصأفوفة يف املبأني النحأو علأ  املتحأدة األمأم منظومأة موسسأات خمتلأ  يف متفاوتة بدرجات
  املشاركة  املنظمات ليع مع بالتعاون وضعت
 التفتأأأيش وحأأأدة يف املشأأأاركة املنظمأأأات مأأأ  28 مأأأع املربمأأأة االتفاقأأأات متابعأأأة االسأأأتعرا ُ  وقأأأيَّم - 27

 اجلأوهر، حيأث مأ  االسأتعراُ ، و رسَ  اإلنرتنأت  شأبكة علأ  التتبأع لنظأا  الوظيفيأة واخلصأائص املشأرتكة
 يف النظأأر وأعأأا  وتنفيأأ ها؛ التوصأأيات قبأأول معأأدالت وقأأيَّم املشأأاركة؛ املنظمأأات ليأأع يف التنسأأيق وظيفأأةَ 

 اإل ارة جمأأأالس تتخأأأ  وكيأأأ  التقأأارير، يف النظأأأر يأأأتم وكيأأ  الوحأأأدة، تقأأأارير لنشأأر هبأأأا املعمأأأول العمليأأات
 الوحأدة توصأيات رصأد جيأري وكيأ  املشأرتكة التفتأيش وحأدة توصأيات بشأفن القأرارات التشريعية وا يئات
 متابعأة وحتسأني التوصأيات؛ ملتابعأة اجليدة املمارسات حتديد م  االستعرا  متك  وأخريا، عنها  واإلبال 
َ  املشأأرتكة، التفتأأيش وحأأدة وتوصأأيات تقأأارير  عليهأأا يتعأأني أو منظمأأة كأأل  مأأ  يُتوقأأع الأأيت التحسأأينات وبأأنيَّ
 وتنفي ها  التوصيات ملتابعة إ خا ا

 
 وفع ل ر  المحرر  التقرد  تحل رل اإلنم ئ ر   المتحردة األمم منظوم  في النت ئج على الق ئم  اإلدارة  

 (JIU/REP/2017/6) الس  س ت
 تقريأر   وثيقتأني: يف اإلمنائيأة املتحأدة األمم منظومة يف النتائج عل  القائمة اإل ارة استعرا  يُقدَّ ُ  - 28

 وحتلأأيالت األ لأأة عأأ  تفاصأأيل يتضأأم  أطأأول رئيسأأي وتقريأأر   التنفيأأ يني، واملسأأوولني اال ارة جملأأالس مأأوجز
 اإل ارة بتنفيأأ  املتحأدة األمأأم منظومأة موسسأأات وتقأو  املأوجز  التقريأأر يف الأوار ة املعلومأأات إلثبأات تقنيأة
 كأل  جيأري الأ ي الشأامل باالسأتعرا  املتعلقأة القراراتُ  أبر ت وقد  2002 عا  من  النتائج عل  القائمة
 ،201٦ و 2004 عامي بني الفرتة يف املتخ ة ،التنمية أجل م  التنفي ية األنشطة لسياسة سنوات أربع
 يف النتأأأائج علأأأ  القائمأأأة اإل ارة أمهيأأأة علأأأ  الضأأأوء الدراسأأأة وتسأأألط النتأأأائج  علأأأ  القائمأأأة اإل ارة أمهيأأأةَ 

 منأ  التنفيأ  يف احملأر  التقأد  إ اريأة جمأاالت وخلمسأة منظمأة عشأرة اثنأيت لفائدة حتلل فهي احلاي  السياق
 تنفيأأأ  مأأأ  املسأأأتمدة املضأأأافة والقيمأأأة ،201٥ عأأأا  يف التنفيأأأ  بلغهأأأا الأأأيت املرحلأأأة وكأأأ ل  ،2002 عأأأا 

 القائمأة بأاإل ارة النهأو  يف تأوثر الأيت العوامل وتعر  عنها  الناجم الفرق أو النتائج عل  القائمة اإل ارة
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 اإل ارة كانأأأت  إذا عمأأأا بالسياسأأأات املتعلأأأق السأأأوال علأأأ  اإلجابأأأة ويف تعيقهأأأا  الأأأيت والقيأأأو  النتأأأائج علأأأ 
 لأإل ارة املسأتمر التنفيأ  يف قأدما للمضأي توصأيات   الدراسأة تعأر  تسأتمر، أن ينبغي النتائج عل  القائمة
 خطأأة مقتضأأيات مأأع املواءمأأة ضأأرورة إىل االنتبأأا  تلفأأتو  إ ارة اسأأرتاتيجية باعتبارهأأا النتأأائج علأأ  القائمأأة
  2030 عا 
 نتأائج اسأتخدا  يف تأوا ن هنأاك يكأون عنأدما النتأائج علأ  القائمأة لأإل ارة املضافة القيمة وترتفع - 29

 منظومأأأأأأة يف االتسأأأأأاق حتقيأأأأأأق هأأأأأي أخأأأأأأرى رئيسأأأأأية تبعيَّأأأأأأات ومثأأأأأة والأأأأأأتعلم  املسأأأأأاءلة ملعاجلأأأأأأة املعلومأأأأأات
 النأواتج حتقيأق بغيأة اإل ارة ملطالأ  تسأتجي  للحوكمة جديد وهيكل جديدة نظم ووجو  املتحدة، األمم
 واملسأاءلة املشأرتكة واإل ارة املنظومأة، نطأاق عل  التنفي ية األنشطة تقييم مثل مشرتك طابع ذات هي اليت

 والقأأأدرات الأأأنظم تطأأأوير وعلأأأ  الشأأأراكات علأأأ  النتأأأائج علأأأ  القائمأأأة اإل ارة اسأأأتدامة وتعتمأأأد اجلماعيأأأة 
 واإلحصاءات  والتقييم النتائج عل  القائمة لإل ارة الوطنية
 التكتيكيأأة اجلديأأدة واملبأأا رات التجريبيأأة املشأأاريع مأأ  الكبأأرية اجملموعأأة مهيأأةفب االسأأتعرا  وُيسأألِّم - 30
 ضرورة وترب  النتائج، عل  القائمة اإل ارة تطوير استمرار تدعم اليت 2030 عا  خطة لتنفي  أُنشئت اليت
 املتحدة األمم منظومة نطاق عل  املعامل واضح اسرتاتيجي إطار وجو 
 

 المتحررررررررردة األمررررررررم منظومرررررررر  نطرررررررر   علررررررررى الم نحررررررررر  الجهرررررررر ت إبرررررررر   متطلبرررررررر ت اسررررررررتعراض  
(JIU/REP/2017/7) 

 خمصصة(، )أو حمد ة تربعات ومعظمها املاضيني، العقدي  مدى عل  املقدمة التربعات شهدت - 31
 جممأأأو  مأأأ  املائأأأة يف 70 مأأأ  تقأأأرب نسأأأبة   التربعأأأات بلغأأأت املتحأأأدة، األمأأأم منظومأأأة ففأأأي كبأأأرية    يأأأا ة

 ماليأأأة مفصأأألة، إفرا يأأأة تقأأأارير علأأأ  احلصأأأول املاحنأأأة اجلهأأأات معظأأأم وطلبأأأت  201٥ عأأأا  يف اإليأأأرا ات
 إىل باإلضأأافة هأأ ا املخصصأأة  تربعاهتأأا باسأأتخدا  هبأأا ضأأطلعامل األنشأأطة عأأ  سأأواء، حأأد علأأ  وبرناجميأأة
 حمأد ة متطلبأات علأ  املاحنأة اجلهأات وتأنص إ ارهتأا  جمأالس إىل املنظمأات تقأدمها الأيت املوسسأية التقارير
 عأأد  يف كبأأري  ارتفأأا  إىل أ ى ممأأا والتأأواتر، والتفاصأأيل الشأأكل نأأواحي مأأ  بينهأأا فيمأأا كبأأريا  تفاوتأأا تتفأأاوت
 إىل سأنوي أسأاس علأ  تقأد  الأيت التقأارير عأد  يصأل مأا وكثأريا املاحنأة  للجهأات املقدمة اإلفرا ية التقارير
  املعامالت  تكالي  يف  يا ة إىل أ ى مما املنظمات، م  العديد إىل بالنسبة آال  إىل بل املئات
 ومتطلبأأات احتياجأأات ومعاجلأأة املاحنأأة، اجلهأأات إىل التقأأارير تقأأدم حتسأأني سأأبل التقريأأر وحيأأد  - 32

 وشأأريكا   مسأأتجيبة منظومأأة   بوصأأفها املتحأأدة األمأأم منظومأأة مكانأأة وتعزيأأز أفضأأل، بشأأكل املاحنأأة اجلهأأات
 ويشتمل للتقارير  موحد منوذج وضع ذل  يف مبا وتبسيطها، التقارير توحيد إمكانيات ويستكش  قّيما  
 إىل موجهأأة توصأأيات ومخأأس اإل ارة جمأأالس إىل موجهتأأان منهأأا اثنتأأان رمسيأأة، توصأأيات سأأبع علأأ  التقريأأر
 حتسينات  إل خال إضافية اقرتاحات بوصفها رمسية  ري توصية 1٥ أيضا ويتضم  التنفي يني  الرؤساء
 علأأأ  املاحنأأأة اجلهأأأات مأأأع حأأأوار يف املنظمأأأات  خأأأول بضأأأرورة أمأأأور، للأأأة يف التقريأأأر، ويوصأأأي - 33

 روح مأأ  وانطالقأأا  “متويأأل اتفأأاق” إبأأرا  إىل الأأداعي العأأا  األمأأني اقأأرتاح مأأع متاشأأيا االسأأرتاتيجي الصأأعيد
 العناصأأأر وأحأأأد االعتبأأأار  يف سأأأواء حأأأد علأأأ  املاحنأأأة واجلهأأأات املنظمأأأات آراء توخأأأ  أن ينبغأأأي الشأأأراكة،
 تسأأأتوع  والأأأيت املاحنأأأة للجهأأأات تقأأأد  الأأأيت للتقأأأارير منأأأاذج اعتمأأأا  يف يتمثأأأل أن ينبغأأأي للحأأأوار احلامسأأأة
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 التنظيميأة األطأر ع  معلومات ع  فضال املاحنة للجهات املعلومات م  املشرتكة واملتطلبات االحتياجات
  املنظمات  وقدرات

 البدايأة يف املاحنة واجلهات املنظمات تتفق أن ينبغي الفر ية، التربعات بشفن املفاوضات وخالل - 34
 ذلأأأ  يف مبأأأا املأأأوار ، علأأأ  آثأأأار مأأأ  ذلأأأ  يصأأأاح  ومأأأا جأأأدواها وعلأأأ  واملتطلبأأأات، االحتياجأأأات علأأأ 

 وينبغأأي التقأأارير  لتقأأدم املخصصأأة والطلبأأات باملعلومأأات املتصأألة اإلضأأافية التكأأالي  املنظمأأات اسأأرت ا 
 شفن وم  والقانونية  املالية املكات  سيما وال الصلة، ذات املكات  ليع مع املناس  الوقت يف التشاور
 يأو ي أن  وريأا ، حتأديثهما مأع املاحنأة، اجلهأات إىل التقأارير تقأدم بشأفن املناسأبني والتدري  التوجي  توفري
 للرؤسأاء وينبغأي اإلبأال   يف االتسأاق و عأم املنظمأة يف هبأا املعمول واألحكا  للقواعد االمتثال تعزيز إىل

 اجلهأات إىل التقأارير بتقأدم املتعلقأة املعلومأات مأ  أفضأل حنو عل  االستفا ة عل  يشجعوا أن التنفي يني
 التربعأأأات اتفاقأأأات ليأأأع فيأأأ  تأأأو   للموسسأأأة وثأأأائقي سأأأجل وتعهأأأد نشأأأرها، علأأأ  العمأأأل وعلأأأ  املاحنأأأة

  املاحنة  اجلهات إىل املقدمة والتقارير
 حتديأأأأد جانأأأأ  إىل اعتيا يأأأة، تقأأأأارير سأأأأوى  واأأأا تُقأأأأدَّ  ال للتربعأأأأات  نيأأأا عتبأأأأة   حتديأأأأد ويُقأأأرَتح - 3٥

 بأأأأإ ارة املتعلقأأأأة سياسأأأأاهتا تكأأأأون أن ضأأأأمان للمنظمأأأأات ينبغأأأأيو  اإلبأأأأال   تكأأأأالي  حلسأأأأاب منهجيأأأأات
 م  و ري  للموار  املركزي التخطيط نظا  ميتل  وأن املشرو ، إل ارة قوية نظما متتل  وأن كافية،  التربعات

 املتعلقأة املخأاطر ختفيأ  وينبغأي الوظيفيأة  اخلصأائص مأ  يلأز  مأا لأديها املوجأو ة اإل اريأة املعلومات نظم
 إليها  املقدمة التقارير جو ة ضمان عمليات تعزيز ينبغي كما  املاحنة، اجلهات إىل التقارير بتقدم

 
 التنم ر  خطر  سر    فري الخر   والقطر   المتحردة األمرم منظوم  ب ن الشرا   ترت ب ت استعراض  

 (JIU/REP/2017/8) 2030 لع   المستدام 

 تعأأرت  األعضأأاء الأأدول باتأأت العأأاملي، االتفأأاق وإطأأالق لأللفيأأة اإلمنائيأأة األهأأدا  اعتمأأا  منأأ  - 3٦
 وانطلأأق املتحأأدة  األمأأم أهأأدا  لتنفيأأ  كوسأأيلة  اخلأأاص القطأأا  مأأع الشأأراكات إقامأأة بأأدور متزايأأد بشأأكل

 لتجديأأأد الفريأأأد الأأأزخم تُأأأوفِّر 2030 عأأأا  خطأأأة بأأأفن واسأأأع نطأأأاق علأأأ  السأأأائد االقتنأأأا  مأأأ  االسأأأتعرا 
 األمأم منظومأة موسسأات  البيأة اعتمأدت وقأد املتحأدة  األمأم أهأدا  خدمأة يف اخلأاص القطا  مشاركة
  2030 عا  خطة تعكس هبا خاصة سياسات و/أو اسرتاتيجيات اعتما  طور يف هي أو لتوها، املتحدة
 املخاطر، وإ ارة الواجبة العناية بتوخي القائمة للضمانات واستعراض  إقرار  سياق يف التقرير، يشد  وبينما
 2030 عأأا  خطأأة لأأدعم اخلأأاص القطأأا  مأأع تعاواأأا يف فعاليأأة أكثأأر املتحأأدة األمأأم منظومأأة جعأأل علأأ 

 املتحدة  األمم منظومة أعمال مناذج يف االستدامة ولتنفي 
 تعكس لكي اخلاص القطا  مع للتعاون القائمة الرتتيبات بتحسني الكفيلة السبل التقرير ويقرتح - 37

 السأأهل، بأأاألمر لأأيس التغيأأريات هبأأ   ضأأطال الوا  2030عأأا  خلطأأة والعأأاملي والتكأأاملي الشأأموي الأأنهج
 التقريأر ويقأرتح بنفسأ   ما العامل يُغرّي  حىت “العامل يف ما تغري” أن ميكنها ال املتحدة األمم منظومة ولك 

 احلاليأة، الضأرورات مأع للتكي  استعدا ها تبني كيما  اختاذها املتحدة األمم ملنظومة ميك  اليت اإلجراءات
 وضعها وعل  أعمال  صل  يف إ خا ا عل  حتفزّ  وأن اخلاص القطا  إىل الرؤية ه   تنقل وأن جهة، م 

 أخرى  جهة م  التنفي ، موضع
 املشرتك التعاون حتفيز إىل والرامية املنظومة نطاق عل  املتخ ة اإلجراءات عل  االستعرا  ويركز - 38
 املتحأأدة لألمأأم العامأأة األمانأأة صأأعيد علأأ  سأأيما وال والواليأأات، األ وار بتوضأأيح ويوصأأي الوكأأاالت، بأأني
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 ملوسسات التنفي يني الرؤساء إىل موجهة منها تسع توصية، عشرة اثنيت التقرير ويتضم  العاملي  واالتفاق
 اجمللأأأأس إىل موجهأأأأة واحأأأأدة وتوصأأأأية العامأأأأة، اجلمعيأأأأة إىل موجهتأأأأان وتوصأأأأيتان املتحأأأأدة، األمأأأأم منظومأأأأة

 واالجتماعي  االقتصا ي
 المتحرررردة األمررررم منظومرررر  فرررري المصرررر ل  تضرررر ر  تتنرررر ول الترررري والس  سرررر ت اآلل رررر ت اسررررتعراض  

(JIU/REP/2017/9) 

 يتعأني الأيت الوحيأدة الغالبأة املصألحة هأي املتحأدة األمأم مصألحة أن املتحدة األمم ميثاق يوضح - 39
 للطاقأأة الدوليأأة الوكالأأة ومأأوظفي املتخصصأأة، ووكاالهتأأا وبراجمهأأا صأأنا يقها ومأأوظفي موظفيهأأا، ليأأع علأأ 

 علأأ  املصأأاح تضأأارب اسأأتعرا  أهأأدا  وتتمثأأل مهأأامهم  أ اء عنأأد أعيأأنهم نصأأ  يضأأعوها أن ال ريأأة،
 املتحأدة األمأم منظومأة موسسأات لأدى وسأارية مناسأبة تنظيميأة أطر وجو  مدى تقييم يف املنظومة نطاق
 حاالت ملعاجلة واحملتملة احلالية واملمارسات اآلليات وتقييم والتنظيمية؛ الشخصية املصاح تضارب ملعاجلة
 املتحأأدة؛ األمأأم منظومأة ملوسسأأات املناسأأبة احللأول واقأأرتاح والتحأأديات الثغأرات وحتديأأد املصأأاح؛ تضأارب
 نطأأاق علأأ  املصأأاح لتضأأارب التصأأدي يف وأثرهأأا الوكأأاالت، بأأني واملشأأرتكة الداخليأأة التأأز ر أوجأأ  و راسأأة
 معاجلأأة يف واجليأأدة الفضأأل  املمارسأأات ونشأأر وحتديأأد تعزيزهأأا؛ أو لتحسأأينها اقرتاحأأات وتقأأدم املنظومأأة،
  املراحل  ليع يف املصاح تضارب

 والسياسأأات القانونيأأة والصأكوك الدوليأأة املدنيأأة اخلدمأة ملأأوظفي السأألوك معأايري اسأأتعرا  ويشأري - 40
 أن بيد النظرية  الناحية م  جيدا   ُمغطَّ  الشخصية املصاح تضارب موضو  أن إىل الصلة ذات التنظيمية
 هأأأ ا يأأأتمك  مل والأأأيت بعأأأد ُتستكشأأأ  مل الأأأيت املواضأأأيع مأأأ   ال مأأأا التنظيميأأأة املصأأأاح تضأأأارب موضأأأو 

 ويوصأي املشأاركة  املنظمأات مأ  املقدمأة املعلومأات كفايأة  عأد  بسأب  بالكامأل معاجلتهأا م  االستعرا 
 ه   تعزيز وينبغي املتحدة  األمم منظومة أجل م  توجيهية م كرات وضع بضرورة أمور، للة يف التقرير،
 هبأم املنوطأة واأل وار السياسأات متامأا يفهمون بفام املوظفني و ري املوظفني م  قرارإب التوجيهية امل كرات
 املوظفني ليع م  يطل  أن وينبغي خدمتهم  مدة طوال هبا يتمسكوا أن  م ينبغي اليت السلوك ومعايري
  منتظم  أساس عل  الصلة ذات األخرى التعلم وسائل ومتابعة اإللزامي التدري  حضور املعنيني
 عمأأأأال   ذاتأأأأ  حأأأأد يف يشأأأأكل أو احتيأأأأاي بعمأأأأل يسأأأأهم كعنصأأأأر  املصأأأأاح بتضأأأأارب يتعلأأأأق وفيمأأأأا - 41

 أجرهتأأا الأأيت بالنزاهأأة املتعلقأأة واالستعراضأأات االسأأتعرا  هأأ ا بأأني الأأربط الضأأروري مأأ  كأأان  فقأأد احتياليأأا ،
 تعزيأز إىل إمأا ترمأي رمسيأة  أري توصأيات ومخأس رمسيأة توصأيات ست االستعرا  ويتضم  سابقا   الوحدة
 أن التقريأرُ  ويأ كرُ  تكلفأة   ون املنظومة، صعيد عل  جديدة مبناقشات البدء إىل أو القائمة الرصد آليات
 عل  اخلطر م  للتخفي  تدابري مبثابة إليهما ينظر أن ينبغي املصاح تضارب وبيانات املالية ال مة إقرارات

 املوظفني  مساءلة ولتعزيز املنظمات،
 

 (JIU/ML/2017/1) المتحدة األمم منظم ت في للموارد المر    التخط ط نظم استعراض  
 وقابلأأة النشأأر سأأهلة حلأأوال تأأوفر السأأحابية التكنولوجيأأات أن إىل لأأإل ارة املوجهأأة الرسأأالة تشأأري - 42

 قبأأأل مأأأ  حاليأأأا املسأأأتخدمة احللأأأول تلأأأ  مأأأ  أ ىن بتكلفأأأة تكأأأون مأأأا و البأأأا البيانأأأات، لتخأأأزي  للقيأأأاس
 احللول ذل  يف مبا املستضي ، الثالث الطر  حلول أن إىل  ارةلإل املوجهة الرسالة تشري كما  املنظمات 
 امللكيأة محايأة وخبصأوص احلساسأة، البيانأات بسأرية يتعلأق فيمأا شأوا ل تُثأري قأد للعمأو ، املتاحة السحابية
 قانونيأأأأة أحكأأأا  علأأأأ  بالتأأأاي يشأأأأتمل أن صأأألة ذي اتفأأأاق أو عقأأأأد ألي ينبغأأأي أنأأأأ  وإىل أيضأأأا ؛ الفكريأأأة
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 إىل فيهأأا يطلبأأون الأأيت لأأإل ارة املوجهأأة الرسأأالة هأأ   يصأأدروا أن املفتشأأون قأأرر الصأأد ، هأأ ا ويف مناسأأبة 
 أو فأأأر ي بشأأأكل يتخأأأ واا إجأأأراءات أي عأأأ  الوحأأأدة يبلغأأأوا أن املشأأأاركة للمنظمأأأات التنفيأأأ يني الرؤسأأأاء
 الأأأيت القانونيأأأة األحكأأأا  ذلأأأ  يف مبأأأا السأأأحابية، احلوسأأأبة سياسأأأات أطأأأر و/أو سياسأأأات لصأأأيا ة لأأاعي
 جمللأس التابعأة واالتصأاالت املعلومأات تكنولوجيأا شأبكة إىل طلبوا كما  وأمنها  البيانات خصوصية تضم 
 بشأفن املتحأدة األمأم منظومأة نطأاق علأ  سياسأة لوضأع الراهنة باحلالة الوحدة تبل  أن التنفي يني الرؤساء
 اجملال  ه ا يف احملر  والتقد  السحابية، احللول

 
 لإلدارة األثر ع لي النضج نموذج وصف المتحدة  األمم منظوم  في النت ئج على الق ئم  اإلدارة  

 (JIU/NOTE/2017/1) والنت ئج التطوير، ومراحل المرجعي، اإلط ر النت ئج  تحق ق أجل من
 للعمأل  جأاهز مشأرتك إطأار تأوفري إىل النتأائج علأ  القائمأة لأإل ارة األثأر العأاي النموذج يهد  - 43
 قابلية حتديد يف األمهية البالغة العوامل م  بوصف  مشرتك إطار توفري إىل احلاجة احملاوري  م  العديد وأبر 

 مكونأأات وتُبأأنيِّ  املتحأأدة  األمأأم منظومأأة يف النتأأائج علأأ  القائمأأة لأأإل ارة الئأأق مبسأأتوى املشأأرتك التشأأغيل
 ويأوفر اإل ارة  جمأاالت صأل  يف إ راجهأا عنأد النتأائج ومبا   فلسفة م  القصد ما األثر العاي النموذج

 مُيكِّأ  معيأارا   االطأارُ  ويتأيح املنظمأات  بأني والتعاون االتساق وحتقيق املعلومات لتبا ل أساسا اإلطار ه ا
 جمأالس مأع متسأق حأوار وإجأراء النتأائج علأ  القائمأة اإل ارة تعمأيم جمأال يف جهو ها تقييم م  اتاملنظم
 عمليأأأأأات بأأأأأني املقارنأأأأأة إمكانيأأأأة إتاحأأأأأة يف بالغأأأأأة بفمهيأأأأأة أيضأأأأا   ويتسأأأأأم األخأأأأأرى  املنظمأأأأأات ومأأأأع اإل ارة

 العامة السياسة توجيهات لتطوير موثوقا أساسا   يوفر ثّ  وم  املنظومة نطاق عل  التقييمات أو االستعرا 
 املتحدة  األمم منظومة يف النتائج عل  القائمة لإل ارة اجلماعي بالنهو  املتعلقة
 للمواءمأأأة وكفسأأأاس التطأأأوير وملواصأأألة املسأأأتمر لالسأأأتخدا  “حيأأأة وثيقأأأة” النمأأأوذج هأأأ ا ويعتأأأرب - 44

 إىل واملأديري  املأوظفني قبأل مأ  اسأتخدام  يأو ي أن املتوقأع ومأ  املوسسات  ليع بني املعلومات وتبا ل
 مأع يتماش  مبا اجلماعي واألثر املفاهيمي االتساق وتعزيز النتائج عل  القائمة اإل ارة تطور مستوى تعزيز

 اخلأربات مأ  املسأتفا ة الأدروس وتوحي  2030 عا  خطة يف عليها املنصوص والرتابط التكامل ضرورات
 القيا ة  م  واضح  عم  ون الناتج ه ا يتحقق أن ميك  ال بفن 
 يف التقييم ومنهجية اإلطار استخدا  عل  التنفي يون الرؤساء يوافق بفن يوَص  الصد ، ه ا ويف - 4٥

 الوكأأاالت بأأني مشأأرتكة آليأأة يُنشأأئوا بأأفن أيضأأا ويوَصأأ  منظمأأاهتم  يف النتأأائج علأأ  القائمأأة اإل ارة تطأأوير
 تطوير   ومواصلة اإلطار استخدا  يف التعاون لتعزيز

 
 التحق ق ت - ج م 

 االنتهاكأأات علأأ  املتاحأأة، بأأاملوار  رهنأأا ،املشأرتكة التفتأأيش وحأأدة ترّكأأز بالتحقيقأأات، يتعلأأق فيمأا - 4٦
 هيئات ورؤساء التنفي يون، الرؤساء يرتكبها اليت القائمة اإلجراءات م  و ريها والقواعد لألنظمة املزعومة
 الأأيت املنظمأأات موظفأأو واسأأتثنائيا   املأأوظفني؛  أأري مأأ  األخأأرى املنظمأأات يف واملسأأوولون الداخليأأة، الرقابأأة

  حتقيقات  إجراء عل  الداخلية القدرة لديها توجد ال
 اختصاصأأها نطأأاق خأأارج تقعأأان وكلتامهأأا جديأأدي ، شأأكويني الوحأأدة تلقأأت ،2017 عأأا  ويف - 47

 حأأأأني يف املختصأأأأة، الداخليأأأأة التحقيقأأأأات هيئأأأأة إىل إحأأأأدامها ُأحيلأأأأت وقأأأأد هبأأأأا  املنوطأأأأة التحقيأأأأق وواليأأأأة
  الوحدة  لدى املعتمدة املقبولية معايري م  معيار أي تستويف ال لكواا الثانية الشكوى جتهيز يستكمل مل

https://undocs.org/ar/JIU/NOTE/2017/1
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  المشتر   التفت   وحدة توص  ت وتنف ذ قبول - دال 

  اإلنترنت على التتبع نظ    
 أ اة بوصأف  املشأاركة واملنظمات الوحدة تستخدم  أساسي تطبيق هو نرتنتإلا عل  التتبع نظا  - 48

  اإلحصائي  والتحليل اإلبال  أل را  ك ل   وتستخدم  التوصيات، حالة وحتديث لرصد إلكرتونية
 لألمم العامة األمانة وتقد  2018 عا  حبر يف التطبيق خصائص حتديث مواصلة الوحدة وتعتز  - 49

  مأ  اعتبأارا العامأة اجلمعيأة طلأ  علأ  بنأاء اإلنرتنأت، عل  التتبع نظا  وصيانة استضافة خدمات املتحدة
   2018 الثاين/يناير كانون

 
 التوص  ت عدد  

 والرسأأأالة واملأأأ كرة التقريأأأر حسأأأ  التوصأأأيات عأأأد  متوسأأأط يف اخنفأأأا  إىل أ نأأأا  اجلأأأدول يشأأأري - ٥0
  (1) 2017 عا  يف ٦.9 إىل 2011 عا  يف 9.2 م  اإل ارة إىل املوجهة

 
  اجلدول
 للفتررة المشرتر  ، التفتر   وحردة عرن الصر درة والتوصر  ت اإلدارة إلرى الموجهر  والرسر ئل والمرذ رات التقر رير عدد

2011-2017 

 2011 2012 2013 2014 201٥ 201٦ 2017 
 اجملمو 
2011-2017 

إلرى  التق رير والمذ رات والرسر ئل الموجهر          
         اإلدارة

واملتعلقأأأأأأأأأة بعأأأأأأأأأدة املتعلقأأأأأأأأأة باملنظومأأأأأأأأأة ككأأأأأأأأأل 
 ٦0 9 11 ٥ 7 ٥ 13 10 منظمات

 44 2 2٥ ٦ 3 2 4 2 املتعلقة بفرا ى املنظمات
المجمرررررررررررو ، التقررررررررررر رير والمررررررررررررذ رات  

 104 11 36 11 10 7 17 12 والرس ئل الموجه  إلى اإلدارة
         التوص  ت

 417 ٥٦ 74 33 ٦1 28 ٦٥ 100 املتعلقة باملنظومة ككل وبعدة منظمات
 138 20 2٦ 1٦ 1٦ ٦ 44 10 املتعلقة بفرا ى املنظمات

 555 76 100 49 77 34 109 110 مجمو  التوص  ت 
 5,3 6,9 2,8 4,5 7,7 4,9 6,4 9,2 متوسط عدد التوص  ت بحس  الن تج 

 
  2018 الثاين/يناير كانون  االنرتنت، عل  التتبع نظا  :املصدر 
  

__________ 

رسأأالة موجهأأأة إىل اإل ارة )مبتوسأأأط توصأأية واحأأأدة بالنسأأبة أل لأأأ  الرسأأأائل( إسأأهاما  كبأأأريا  يف اخنفأأأا   2٥سأأاهم إصأأأدار  (1) 
  201٦متوسط عد  التوصيات حبس  الناتج يف عا  
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 المنظم ت وبفرادى  كل  ب لمنظوم  المتعلق  التوص  ت وتنف ذ قبول معدالت  
 وامل كرات التقارير يف 201٦ و 2009 عامي بني املقدمة التوصيات قبول معدل متوسط كان - ٥1

 الفأرتة تلأ  يف املقدمأة التوصيات قبول معدل متوسط م  املائة( يف 82) أعل  املنظمات بفرا ى املتعلقة
 وتثأأأي  (2)الشأأأكل( انظأأأر) املائأأأة( يف ٦8) منظمأأأات بعأأأدة واملتعلقأأأة ككأأأل  باملنظومأأأة املتعلقأأأة التقأأأارير يف

 القبأأول معأأدالت إلأأاي يبأأني الأأ ي الثأأاين املرفأأق انظأأر) إجأأراءات مأأ  اخت تأأ  ملأأا املنظمأأات علأأ  الوحأأدة
  (201٦ عا  إىل 2009 عا  م  املشاركة املنظمات جان  م  والتنفي 
 خأأالل املنظمأأات بفأأرا ى املتعلقأأة واملأأ كرات التقأأارير يف الأأوار ة التوصأأيات تنفيأأ  معأأدل أن إال - ٥2
  باملنظومأأة املتعلقأأة التقأأارير يف الأأوار ة التوصأأيات تنفيأأ  معأأدل مأأ  أقأأل كأأان  املائأأة( يف 79) نفسأأها الفأأرتة
 يف جأدا   منخفضأة تنفيأ  معأدالت حأدوث وهأو التنفيأ  معأدل عل  أثَّر عامل ومثة املائة(  يف 8٥) ككل
 2009 عامي بني الفرتة خالل املنظمات لفرا ى واإل ارة للتنظيم استعراضا 1٥ أصل م  استعراضات 3
  201٦ و
 

  الشكل
 (2009-2016) المشتر   التفت   وحدة توص  ت وتنف ذ قبول معدالت متوسط
  املئوية( )بالنسبة

 
 
 
 
 
 
  
  2018 الثاين/يناير كانون  االنرتنت، عرب التتبع نظا  املصدر: 

 

 

  

__________ 

املتحأأأدة االمنأأأائي ومكتأأأ  األمأأأم ، مل تُقأأأدِّ  منظمأأأة األ  يأأأة والزراعأأأة وبرنأأأامج األمأأأم 2018كأأأانون الثاين/ينأأأاير   10لغايأأأة  (2) 
  201٦املتحدة املعي باملخدرات واجلرمية، أي مدخالت تتعلق بعا  

68 68

8285 85
79

All JIU reports & notes System-wide and several

organizations

Single-organization

Rate of acceptance Rate of implementation القبولمعدل  معدل التنفي 

املتعلقة باملنظومة ككل وبعدة  املتعلقة بفرا ى املنظمات
 منظمات

ليع تقارير وحدة التفتيش 
 املشرتكة وم كراهتا
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 الث ني الفصل
 2018 ع   آف    

 بأأأأاملوار  يتعلأأأأق فيمأأأأا وخباصأأأأة ،2017 عأأأأا  خأأأأالل حصأأأألت الأأأأيت اإلجيابيأأأأة التطأأأأورات سأأأأتو ي - ٥3
 ويشأار  2018 عأا  يف بواليتهأا االضأطال  أثنأاء يف املشأرتكة التفتأيش وحأدة موقأ  حتسني إىل البشرية،
 وعأالوة طويلأة  شأغور فأرتة بعأد ُشأغل قأد التنفيأ ي لألمأني األساسي املنص  أن إىل اخلصوص وج  عل 
 ُشأغلتا  قأد الوحأدة أمانأة يف الشا رتان الوظيفتان ستكون التقرير، ه ا يف النظر وقت وحبلول ذل ، عل 
 توصأأأي  إلعأأأا ة اجلديأأأد التنفيأأأ ي لألمأأأني فرصأأأة   أيضأأأا الشأأأا رتني الأأأوظيفتني هأأأاتني حأأأدوث أتأأأاح وقأأأد

 املقأأد  الأأدعم حتسأني إىل ترمأأي اسأرتاتيجية مأأ  كجأزء  والرقابيأأة اال اريأأة املهأا  تعزيأأز بغأر  العليأأا املناصأ 
 الرامية اجلهو  أمثرت احل ، وحلس  والتدري   التوجي  طريق ع  املوظفني قدرة تعزيز خالل م  للمفتشني

 ،2018 عأا   ضأون ففأي املبتأدئني  الفنيني املوظفني برنامج خالل م  الوحدة موظفي مالك تكملة إىل
 للعمأل منهما كل  م  مبتدئا   فنيا   موظفا   كلتامها  أملانيا وحكومة األمريكية املتحدة الواليات حكومة ستوفر
  الوحدة  يف
 الوحأأدة يف مفتشأأات مخسأأة هنأأاك سأأيكون 2018 عأأا  خأأالل أنأأ  هأأو آخأأر إجيأأاي تطأأور ومثأأة - ٥4
 عأأأد  أن يأأأرى الوحأأأدة تأأأاري  إىل املأأأرء ينظأأأر فعنأأأدما مأأأدهش، أمأأأر وهأأأ ا مفتشأأأا   عشأأأر أحأأأد جمموعأأأ  ممأأأا

 ويعزى  201٦ عا  ااية حبلول خدمتهم انتهت مم  مفتشا   70 جمموع  مما الثالث يتجاو  مل املفتشات
 أي  أا لأيس نفسأها الوحأدة ألن العامأة اجلمعيأة هبأا قامأت الأيت للتعيينأات بفكملأ  العأا  هأ ا احملأر  التقد 
 فإاأأا اجلنسأأني، بأأني التأأوا ن حتقيأأق حنأأو التقأأد  مأأ  الوحأأدة تسأأتفيد بينمأأا ولكأأ  االختيأأار  عمليأأة يف  ور
 ،قبل م  علي  كانت  ما إىل تعو  أن الوحدة تلبس ال موقتا عمال احلالية السنة تصبح أن لتفا ي أن  توكد
 مرشأحات أمسأاء وطأرح حتديأد يف جبديأة تنظأر أن مرشأحني تسأمية يف الرا بأة األعضأاء الأدول عل  فيتعني

 موهالت 
 وظأائ  10 فهنأاك اجلنسأني  بأني التكأافو لتحقيأق األولويأة تُعط  الوحدة، أمانة مستوى وعل  - ٥٥

 مشأأأغولة وظيفأأأة 18) موظفأأأا   20 جمموعأأأ  والبأأأال  الوحأأأدة يف العأأأاملني املأأأوظفني فريأأأق يف نسأأأاء تشأأأغلها
 تشأغلها وظأائ  أربأع هناك الفنية، الفئة ويف حاليا(  التوظي  قيد مها الفنية الفئة م  شا رتان ووظيفتان

 حاليا   مشغولة وظائ  تسع جمموع  مما نساء
 السأأأأأأأنتني لفأأأأأأأرتة  والر مليأأأأأأأون 1٥.٥ للوحأأأأأأأدة السأأأأأأأنوية العا يأأأأأأأة امليزانيأأأأأأأة خمصصأأأأأأأات وبلغأأأأأأأت - ٥٦

 إذ حالأ ، علأ  الوحأدة تكأوي  يأزال وال املوظفني  لتكالي  خمصصة املائة يف 94 منها ،2017-201٦
 وتسأأعة (،2-مأأد )برتبأأة تنفيأأ ي أمأأني   مهأأامهم أ اء يف يسأأاعدهم (2-مأأد )برتبأأة مفتشأأا   11 مأأ  تتأأفل 
 واحأد وموظأ  ،3-  برتبة 3 و ،4-  برتبة 3 و ،٥-  برتبة 2) والتفتيش التقييم لشوون موظفني
 مأأ  العامأأة اخلأأدمات فئأأة )مأأ  البحأأوث لشأأوون مسأأاعدي  ومخسأأة (،3-  )برتبأأة وحُمقِّأأق (،2-  برتبأأة

 بعمأأأأأل مرتبطأأأأأة املعينأأأأأني الفنيأأأأأني للمأأأأأوظفني األساسأأأأأية املهأأأأأا  أن ور أأأأأم ( ٦-  خ و 7-  خ الأأأأأرتبتني
 أربعأأأة وواصأأأل للوحأأأدة  اإل اري لأأأأل اء ضأأأرورية إضأأأافية مهأأأا  تف يأأأة أيضأأأا   مأأأنهم يُطلَأأأ  فإنأأأ  املشأأأاريع،
 وإ ارة املعلومأات وتكنولوجيأا اإل ارة جماالت يف الوحدة إىل الدعم تقدم العامة اخلدمات فئة م  موظفني
 الأداخلي التأدري  برنأامج شّكل ذل ، إىل وإضافة   الدعم  م  أخرى أشكال ع  فضال   والتحرير الوثائق
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 اجلأأو ة  رفيعأأة تقأأارير إلعأأدا  الال مأأني والبحأأوث التحليأأل  عأأم علأأ  الوحأأدة قأأدرة لتكملأأة مهمأأة وسأأيلة
  2018 عا  يف الربنامج ه ا وسيستمر

 70/247 العامأة اجلمعيأة قأراري تنفي  يف ُأحر  قد كبريا  تقدما بفن تفيد أن أيضا الوحدة ويسر - ٥7
 اخلأدمات لتأوفري املتاحة اخليارات يف ينظر أن العا  األمني إىل اجلمعية فيهما طلبت الل ي  ،70/2٥7 و

 سأأأبقت وكمأأا اإلنرتنأأأت  علأأ  الوحأأدة ومبوقأأأع االنرتنأأت عأأأرب التتبأأع بنظأأا  يتعلأأأق فيمأأا الوحأأأدة  اخأأل مأأ 
 أجأأل مأأ  تقريبأأا املشأأاركة املنظمأأات ليأأع عليهأأا تعتمأأد أ اة هأأو اإلنرتنأأت علأأ  التتبأأع نظأأا  فأأإن اإلفأأا ة،
 أوائأأأأأل يف وسأأأأأينتهي الوحأأأأأدة  توصأأأأأيات تنفيأأأأأ  حالأأأأأة عأأأأأ  ومسأأأأأتكملة  قيقأأأأأة معلومأأأأأات علأأأأأ  احلصأأأأأول

 تأديرها الأيت املنأابر إىل االنرتنت عل  الوحدة وموقع اإلنرتنت عل  التتبع نظا  نقل استكمال 2018 عا 
 2018 عأأأا  بقيأأأة يف بالتحسأأأينات قأأأدما املضأأأي مأأأ  ميكننأأأا سأأأو  وهأأأ ا املتحأأأدة  لألمأأأم العامأأأة األمانأأأة
 علأأأ  الوحأأأدة موقأأأع علأأأ  تغيأأأريات  خأأأالإوب اإلنرتنأأأت، علأأأ  التتبأأأع نظأأأا  أ اء علأأأ  حتسأأأينات وبأأأإجراء

  ينامية  وأكثر حمسَّنة بصورة املعلومات عر  تُيسِّر أن شفاا م  اليت نرتنت،إلا
 يف هبا العمل بدأ مشاريع أربعة 2018 عا  خالل الوحدة سُتكمل العمل، بربنامج يتعلق وفيما - ٥8
  2018 عأأأأا  أوائأأأأل يف سأأأأُتطلق جديأأأأدة مبأأأأا رات تسأأأأع الوحأأأأدة اختأأأأارت تارخيأأأأ ، ولغايأأأأة  2017 عأأأا 
 اهتمامأأا تأأوي بينمأا األعمأأال مأ  حافظتهأأا يف التنأو  علأأ  الوحأدة حتأأاف  الثالأث، الفصأأل مأ  يتبأأني وكمأا
 إىل تسأأأتند تأأأزال ال الوحأأأدة أعمأأأال  البيأأأة أن مأأأ  الأأأر م وعلأأأ   2030 عأأأا  خطأأأة يف للمسأأأامهة خاصأأأا

 املنظمأأأات فأأأرا ى يف واإل ارة التنظأأأيم استعراضأأأات إجأأأراء يأأأزال ال املنظومأأأة، نطأأأاق علأأأ  الفريأأأد منظورهأأأا
  الوحدة  أعمال حافظة مسات م  بار ة مسة يشكل
 األمأأأم ملنظومأأأة بالنسأأأبة احلأأأال هأأأو كمأأأا  املشأأأرتكة، التفتأأأيش لوحأأأدة بالنسأأأبة التحسأأأني وموضأأأو  - ٥9

 يسَّأأأأرْت  بعضأأأأها التأأأأدابري، مأأأأ  متنوعأأأأة جمموعأأأأة اختأأأأاذ املتأأأأوخ  ومأأأأ  مسأأأأتمرة  مهمأأأأة هأأأأو ككأأأأل،  املتحأأأأدة
 التأدابري هأ   وتشأمل اجلديأدة  التكنولوجيأات ومنصأات الوحأدة أمانأة مأوظفي مبأالك املتعلقة التحسيناتُ 

 الوظأائ  علأ  االنتبأا  وتركيأز املهأا ، توصأي  وإعأا ة للمأوظفني، املهأي للتطأوير االهتما  م  املزيد إيالء
 يف الداخليأة العمأل إجأراءات  مأج عأ  فضأال   منهجيأة أكثأر بصأورة واملعأايري القواعأد  مأج مثل املوسسية،

  مسائل  ثالث إىل اجلمعية انتبا  ُيسرتع  عموما ، الداخلية التدابري ه   عل  وعالوة املشرو   حياة  ورة
 آلية خالل م  املتحدة، األمم منظومة موسسات قيا ة مع جتري  ال ي احلوار تعزيز الوحدة تعتز  - ٦0

 وجمموعأة بالتنسأيق املعأي املتحأدة األمأم منظومأة يف التنفيأ يني الرؤسأاء جملأس يف املتمثلأة الرئيسأية التنسيق
 التحأديات وطأابع 2030 عأا  خلطأة مأةاملنظي  نطيا  وعلي  األفقي  الطابع ويشري اإلمنائية. املتحدة األمم

 اآلراء تبا ل إمكانية إتاحة املفيد م  سيكون أن  إىل املتحدة األمم منظومة موسسات تواج  اليت األخرى
 املساس  ون إليها، املستقلة اخلارجية الرقابة تقدمها أن ميك  اليت واملسامَهة الناشئة التحديات بشفن معها

  تعقد  ال ي االجتما  2018 عا  يف الوحدة ستعقد العمل، مستوى وعل  طر   أي و ور باستقاللية
 بشأفن معهأم وللتشأاور املشأاركة منظماهتأا يف احملاوري  ملناقشة فرصة ميثل وال ي التنسيق ملراكز سنتني كل

  املشاريع  وعمليات الوحدة أعمال م  بالنوعية واملتعلقة التشغيلية اجلوان 
 مشأأاركة فأأإن املثأأال، سأأبيل فعلأأ  واالتصأأاالت  التوعيأأة لتحسأأني املتاحأأة الفرصأأة الوحأأدة وتقأأدر - ٦1
 تعأز  جأائزة، عل  خالل  الوحدة حصلت ال ي املعار ، إ ارة ع   وي مومتر يف املشرتكة التفتيش وحدة
 الأداخلي، الصأعيد وعلأ  الصألة  ذي املشأرتكة التفتأيش وحأدة بتقريأر املعنيأني املمارسني أوساط يف مسعتها
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 أ وات تطأأأأوير مت املاضأأأأية، السأأأأنة وخأأأأالل االنرتنأأأأت  علأأأأ  الوحأأأأدة موقأأأأع علأأأأ  حتسأأأأينات إ خأأأأال جيأأأأري
 يبأأأدأ وسأأأو  للتقأأأارير  الرئيسأأأية النتأأأائج عأأأ  االسأأأتعمال سأأأهلة املعلومأأأات نشأأأر حتسأأأني لأأأدعم وأسأأأالي 
   2018 عا  يف تطبيقها
 ا يئأأات جانأأ  مأأ  الوحأأدة تقأأارير يف النظأأر ترتيبأأات حتسأأني علأأ  العمأأل أيضأأا   الضأأروري ومأأ  - ٦2

 التنأو ُ  الوحدة وتوصيات تقارير متابعة استعرا  نتائج أبر  م  وكان  عمها  الوحدة تعتز  اليت التشريعية
 في  تنظر أن يف الوحدة تفمل ال ي التقرير، ذل  ويشري تقاريرها  يف بالنظر يتعلق فيما املمارسة يف الكبري
  اجليدة  املمارسات م  جمموعة إىل احلالية،  ورهتا أثناء يف العامة اجلمعية
 مأ  الكاملأة االسأتفا ة علأ  قأدرهتا قيَّأدَ  مقصأو   أري أثأر ذاهتأا العامأة اجلمعيأة ترتيبأات ع  وجَنمَ  - ٦3

 تقأأارير يف النظأأر يف املتمثلأأة اخلامسأأة اللجنأأة يف املتبعأأة فاملمارسأأة الوحأأدة  أعمأأال يف الكبأأرية االسأأتثمارات
 وحيأث مفيأد   أري ببسأاطة فإنأ  منطقيأا، يبأدو بينمأا الصألة، ذات األعمال جدول بنو  سياق يف الوحدة

 األعمأال جأدول م  حمد  بند بشفن تكون وقلما شاملة تكون ما عا ة املشرتكة التفتيش وحدة تقارير إن
 إجأأأأأراءات تُأتَّخأأأأأ  مأأأأأا ونأأأأأا را فيهأأأأأا، النظأأأأأر عأأأأأد  إىل حقيقأأأأأة املقأأأأأا  هبأأأأأا فينتهأأأأأي إطأأأأأار ، يف تناو أأأأأا يأأأأأتم

  بشفاا  ملموسة
 الوحأأأدة، تقأأأارير يف النظأأأر هأأأو يلأأأز  مأأأا وكأأأل جديأأأدة  بسياسأأأة األخأأأ  املسأأأفلة هأأأ   تتطلأأأ  وال - ٦4
 بوحأأأدة املتعلأأأق البنأأأد إطأأأار يف األخأأأرى، األعمأأأال جأأأدول بنأأأو  مأأأع تتناسأأأ  ال الأأأيت تلأأأ  األقأأأل علأأأ  أو

 هأ   طأرح ومت متأاح  مناسأ    بنأد   أقأرب يبأدو آخأر بنأد مأع فيهأا النظأر مأ  بأدال نفس ، املشرتكة التفتيش
 بشأأأأفن الوحأأأأدة تقريأأأأَريْ  تنأأأأاول مت عنأأأأدما والسأأأأبعني الثانيأأأأة الأأأأدورة خأأأأالل سأأأأابق وقأأأأت يف علنأأأأا   املشأأأأكلة
 خأدمات مبكتأأ  املتعلقأني البنأدي  سأياق يف املعأار  إ ارة وبشفن املاحنة، اجلهات تقو ها اليت التقييمات

 هبأأ ي  الصأألة ذات القضأأايا منهمأا تقريأأر كأأل  ويتنأاول التأأواي  علأأ  البشأرية، املأأوار  وإ ارة الداخليأأة الرقابأة
 اعتبأار أي يعأطَ  مل لأ ل ، ونتيجأة املوضأوعني  مأ  بأفي خأاص منهمأا تقريأر أي لأيس ولكأ  املوضوعني،

  بشفاما  إجراء يتخ  ومل منهما ألي مغزى ذي
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 الث لث الفصل
 2018 لع   العمل برن مج  

 مأأ  منبثقأأة مواضأأيع عأأدة يف الشأأتوية،  ورهتأأا خأأالل عملهأأا برنأأامج إعأأدا  عنأأد الوحأأدة، نظأأرت - ٦٥
 ،2018 عأا  أوائأل يف الوحأدة اعتمدتأ  الأ ي العمأل برنأامج ويشأمل شأركائها  مع أجرهتا اليت املشاورات
 انظأأأأأأأر) مشأأأأأأأاركتني منظمتأأأأأأأني يف واإل ارة للتنظأأأأأأأيم واستعراضأأأأأأأني املنظومأأأأأأأة نطأأأأأأأاق علأأأأأأأ  مشأأأأأأأاريع سأأأأأأأبعة
  اخلامس(  املرفق
 أ نأأا ( املأأوجزات انظأأر) جديأأدة مشأأاريع تسأأعة جمموعأأ  مأأا 2018 لعأأا  العمأأل خطأأة وتتضأأم  - ٦٦

   2017 لعا  العمل خطة م  ُمَرّحلة مشاريع وأربعة
 

 2018 لع   العمل برن مج في المدرَج  المش ريع عن موج ات  
 المتحدة األمم منظوم  في السح ب   الحوسب  خدم ت إدارة  

 للحوسأأأبة احملتملأأأة الفوائأأأد أبأأأر  ومأأأ  اال  يأأأا   يف آخأأأ    السأأأحابية احلوسأأأبة خأأأدمات اسأأأتخدا ُ  - ٦7
 إىل حاجأة وجأو  لعأد  نظأرا   وذلأ  التكأالي ، م  واحلد جديدة قدرات إضافة عل  القدرة هو السحابية
 السحابية اخلدمات وتقد  حد   عل  املنظمة لكل املعلومات لتكنولوجيا األساسية ا ياكل يف االستثمار

 عليها االطال  ميك  إتاحتها، وحال االستخدا   حس  التكالي  وُتدفع احلاجة، وحس  الطل ، عند
 التطبيقأات نطاق توسيع يتيح مبا مرن بشكل توفريها وميك  اخلدمات  مقدمي مع التفاعل م  مزيد  ون

 الشأأبكات خأأالل مأأ  ومتيسأأرة متاحأأة احلاسأأوبية واملأأوار  الفعلأأي  الطلأأ  حجأأم مأأع يتماشأأ  مبأأا بسأأرعة،
 ذل ، ومع استخدامها  م  األمثل املستوى وحتقيق الرقابة يتيح مما النواتج، قياس وميك  النطاق العريضة

 مسأتنرية، وممارسات وسياسات سليم، ختطيط وجو   ون بالكامل احملتملة الفوائد ه   جي أبدا ميك  ال
 البيانأات، محايأة خبصأوص ضأمانات وجأو  و ون  أا، متعمأق وفهأم التعاقدية للشروط  قيق حتليل وإجراء
 وجأأأأو  وبعأأأأد  اللتزاماتأأأأ ، اخلدمأأأأة مقأأأأد  وامتثأأأال اخلدمأأأأة، واسأأأأتمرارية العمليأأأأات، وأمأأأأ  سأأأأالمة وضأأأمان
  العقد  انتهاء بعد بالتكالي  يتعلق فيما والوضوح خفية، تعاقدية تكالي 

 لتلبيأة السأحابية اخلأدمات إىل االنتقأال تتأوخ  املتحأدة األمأم منظومأة موسسأات معظم أن ومع - ٦8
 قأأأرارات تتخأأ  وأحيانأأا   كبأأري   حأأأد إىل بينهأأا فيمأأا يتفأأاوت التنفيأأ  مسأأأتوى فأأإن احلوسأأبة، مأأ  احتياجاهتأأا
 للعواقأ  ومتعمأق شأامل حتليأل إجأراء  ون ،أساسأا التقأي املسأتوى علأ  السأحابية اخلأدمات إىل االنتقأال
 تكنولوجيأا خأدمات مأ  موا يأة حأاالت أيضأا هنأاك تكأون وقأد اسأرتاتيجي  منظأور مأ  ذلأ  عل  املرتتبة

 حتظأأ  ال أو يعا  أأا مأأا أو املعلومأأات تكنولوجيأأا عأأ  املسأأوولة املركزيأأة الوحأأدة تأأدعمها ال الأأيت املعلومأأات
 واملمارسأأات واألطأأر السأأحابية، احلوسأأبة سياسأأات ملختلأأ  مقارنأأا   حتلأأيال   االسأأتعرا  وسأأيوفر مبوافقتهأأا 
 النهو  ث وم  فا ةاملست والدروس املمارسات أفضل حتديد هبد  املتحدة، األمم منظومة يف والعمليات

 ليأأأع ضأأأد القائمأأأة الضأأأمانات تفكيأأأد علأأأ  الرتكيأأأز وسأأأيجري فعالأأأة  بصأأأورة السأأأحابية اخلأأأدمات بأأأإ ارة
 الضأأمانات ذلأأ  يف مبأأا ،إليهأأا واالنتقأأال السأأحابية احلوسأأبة خأأدمات باسأأتخدا  املرتبطأأة احملتملأأة املخأأاطر
  واخلصوصأية  والسأرية املعلومات، تكنولوجيا وأم  العمل، باستمرارية واملتعلقة والتشغيلية، واملالية القانونية
 بني املشرتك والتعاون املنظومة نطاق عل  االتساق حتقيق إمكانية أمور، للة يف ،االستعرا  سيقيِّم كما

 آمأ  بشأكل العأاملي السأحاي ا يكأل يف املتحأدة األمأم منظومأة  مأج أجأل مأ  املوار  جتميع أو الوكاالت
  التكلفة  حيث م  وكفاءة فعالية أكثر وبطريقة
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 للمستقبل واالسترات ج  ت المستف دة الدروس المتحدة  األمم منظوم  في المؤسسي التغ  ر إدارة  
 - قيمتهأأا لتعزيأز سأعيها يف مسأتمر أسأأاس علأ  التغيأري املتحأدة األمأأم منظومأة موسسأات تواجأ  - ٦9
 حيأأث مأأ  هأأ   التغيأأري مبأأا رات نطأأاق ويتبأأاي  واالسأأتدامة  واألثأأر والكفأأاءة والفعاليأأة األمهيأأة حيأأث مأأ 

 اآلن حأأىت يأأتم مل لكأأ و  ،النأأاجح التغيأأري تعأأز  الأأيت للعوامأأل أفضأأل فهأأم   ويتطأأور والتعقيأأد  والشأأدة احلجأأم
 لأدعم املوسسأي والتغيأري للمعار  املتحدة األمم خمترب مثل نظم تطوير مت وقد  الكفاية في  مبا إلي  الدعوة

 التغيأري بشأفن املسأتفا ة والأدروس املمارسأات أفضأل بنشأر املختأرب وقأا  التغيأري  عمليأات خالل املنظمات
 والقيأو  املفأاهيمي التصأور علأ  القدرة م  حتد اليت القيو  حد  كما  املتحدة  األمم منظومة يف واالبتكار

 احلاالت  راسات م  مستمدة أ لة باستخدا  ،التغيري إ ارة عل  املتحدة األمم منظومة قدرة م  حتد اليت
 أجريت  اليت اإلفرا ية

 أمهيأأأة اآلن تكتسأأي التغيأأأري إ ارة علأأ  املتحأأأدة األمأأم منظومأأأة قأأدرة تعزيأأأز إىل احلاجأأة وأضأأحت - 70
 إعأا ة عأ  تقريأر  يف العأا  األمأني اقرتحهأا الأيت واإلصأالحات 2030 عأا  خطأة مقتضيات ضوء يف أكرب

 (A/72/124-E/2018/3 2030 عأأأأأا  خطأأأأأة تنفيأأأأأ  أجأأأأأل مأأأأأ  اإلمنائيأأأأأة املتحأأأأأدة األمأأأأأم منظومأأأأأة تنظأأأأأيم
  (A/72/684-E/2018/7 و

  املتحأأأأدة األمأأأأم منظومأأأأة يف التغيأأأأري إ ارة  عأأأأم لغأأأأر  النافأأأأ ة الأأأأنظمَ  االسأأأأتعرا ُ  وسَيسأأأأتخِد  - 71
 التنظيميأأة التغيأأري عمليأأات ذلأأ  يف مبأأا التغيأأري، مبأأا رات مأأ  واسأأعة جمموعأأة عأأ   راسأأة إلجأأراء كفسأأاس
 لأأأدى املوجأأأو ة والقأأأدرات والنجأأأاح اإلخفأأأاق حأأأاالت وسأأأيقيِّم املنظومأأأة، نطأأأاق علأأأ  املتخأأأ ة واملبأأأا رات
 التغيأريات لتعزيأز اسأتخدامها ميكأ  الأيت الأدروس وسيسأتخلص للتغيأري، الفعالأة اإل ارة أجل م  املنظمات

  العمل  أسالي  يف والرتابط والتعاون االتساق حتقيق بغر  اجلارية املعقدة واإلصالحات
 

 المتحدة األمم منظوم  في الرق ب  لج ن استعراض  
 األخأأأرية السأأأنوات يف جريأأأتأُ  الأأأيت واخلأأأاص العأأأا  القطأأأاعني يف اإل اريأأأة اإلصأأأالحات شأأأهدت - 72

 ومنأأ  واالسأأتقالل  اإل اري والتسلسأأل والتكأأوي  والنطأأاق احلجأأم حيأأث مأأ  متفاوتأأة للرقابأأة جلأأان إنشأأاء
 تتوىل للرقابة مستقلة جلان وجو  إىل احلاجة ع  املشرتكة التفتيش لوحدة تقارير عدة حتدثت ،200٦ عا 
 قأا  نفسأ ، الوقت ويف هبا  املنوطة الرقابة مبها  االضطال  يف التشريعية ا يئات إىل والدعم املشورة تقدم
 خمتلفة  خبصائص للرقابة جلنة بتشكيل املتحدة األمم منظومة موسسات م  العديد
 املشأأأأأأاركة  املنظمأأأأأات يف الرقابأأأأأة بلجأأأأأان يتعلأأأأأق فيمأأأأأا الوضأأأأأعَ  املتأأأأأوخ  االسأأأأأتعرا ُ  وسأأأأأيدرسُ  - 73

 أعضأأأائها، ومأأوهالت عملهأأأا، وأسأأالي  هبأأا، املنوطأأأة والواليأأات والسأألطة وتكوينهأأأا أ وارهأأا وسيسأأتعر 
 التشريعية، ا يئة إىل التقارير تقدم ذل  يف مبا ،وآليات  اإلبال  وعالقات واستقالليتها، ،اختيارهم وعملية
 الال مأأأة التوصأأأيات التقريأأأر وسأأأيقد  واخلارجيأأأة  الداخليأأأة الرقابأأأة هبيئأأأات يتعلأأأق فيمأأأا مسأأأوولياهتا ونطأأأاق
  واالستقالل  واملسووليات واأل وار احلقوق عل  تنص اليت اجليدة املمارسات تطبيق لضمان
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 2030 ع   خط  خدم  في الع م  ب لس  س  المتعلق  البحوث است ع   تع ي   
 سياسأأة وتتصأأل املتحأدة  األمأأم منظومأأة يف األ لأة علأأ  القائمأة البحأأوث علأأ  كبأري  طلأأ  هنأاك - 74

 لأل لأة واملمارسأني السياسأات واضأعي اسأتخدا  يف وتسأهم تيسأر الأيت األنشأطة جبميأع البحوث استيعاب
 البحأأوث اسأأتيعاب لكأأ  املنظمأأات بعأأ  واليأأات ضأأم  البحأأث مهمأأة وتأأدخل البحأأوث  مأأ  املسأأتمدة
 الأأربامج، تنفيأأ  يف هبأأا ولالسرتشأأا  امليدانيأأة، العمليأأات  عأأم إىل احلاجأأة تفرضأأ  أخأأرى ملنظمأأات بالنسأأبة

 أن مأأ  الأر م وعلأ  للبحأوث  مكرسأأة متميأزة معاهأد عأدة أيضأا وهنأأاك القأرار  صأنع عمليأات ومسأاعدة
 ُتسأأأتعر  مل العامأأة السياسأأة حبأأوث مهمأأة فأأإن ،البحأأوث علأأأ  كبأأرية  مبأأال  تنفأأق املنظمأأات مأأ  العديأأد
 2030 عأأا  خطأأة سأأياق يف أكأأرب بضأأرورة االسأأتعرا  هأأ ا ويتسأأم املنظومأأة  نطأأاق علأأ  كأأا   بشأأكل
 بشأأكل ختأأد  أن ميكأأ  واالتسأأاق الكفأأاءة مأأ  مبزيأأد تتسأأم البحأأوث بشأأفن سياسأأات وضأأع أن إىل بأأالنظر
 املستدامة  التنمية أهدا  تنفي  أفضل
 واسأأأتيعاهبا البحأأأوث بتوليأأأد يتعلأأأق فيمأأأا احلاليأأأة واملمارسأأأات السياسأأأات االسأأأتعرا ُ  وسأأأيدرسُ  - 7٥

 القائمأأة  البحثيأأة القأأدرات لتعزيأأز آليأأات لتحديأأد الفكأأر ومراكأأز األكا مييأأة األوسأأاط مأأع التعأأاون وتقيأأيم
 األمأأأم منظومأأأة خأأأارج تنشأأأف الأأأيت البحأأأوث نتأأأائج اسأأأتخدا  حتسأأأني إىل أيضأأأا االسأأأتعرا  يسأأأع  وسأأأو 
 بأأأأني التعأأأأاون وتشأأأأجيع التخصصأأأأات، متعأأأأد ة حبأأأأوث إجأأأأراء أمكانيأأأأة إلتاحأأأأة التنسأأأأيق وتعزيأأأأز املتحأأأأدة،
 املتحأأدة األمأم كيانأات  بأني والتنأأا م التفأاهم تعزيأز سأبل استكشأأا  أيضأا التقريأر وسيتكشأ  الوكأاالت 
 البيانأات إىل املتبأا ل الوصأول تيسأري عأ  فضأال الفكأر، ومراكأز واجلامعأات املتخصصة البحثية والكيانات
 الفكرية  املوار  م  و ريها

 
 المتحدة األمم منظوم     ن ت  أعم ل في الكوارث أخط ر من الحد منظور إدم ج/تعم م استعراض  

 خمأأاطر مأأ  واحلأأد التنميأأة، مسأأائل بأأني التكامأأل إىل 71/243 قرارهأأا يف العامأأة اجلمعيأأة وتشأأري - 7٦
 طريأق عأ  الكأوارث خمأاطر مأ  احلأد معاجلأة وسأتو ي السال   عل  واحلفا  اإلنساين، والعمل الكوارث،
 املتحأأدة األمأأم منظومأأة عمأأل فعاليأأة تعزيأأز إىل املنظومأأة نطأأاق علأأ  اتسأأاق  و يأأا ة العمأأل تنسأأيق حتسأأني
  2030 عا  خطة لتنفي   عما   مكثفة عاملية مشاركة وتيسري وكفاءت 
 الرؤسأأاء جمللأأس التابعأأة بأأالربامج املعنيأأة املسأأتوى الرفيعأأة اللجنأأةُ  أقأأرت ،201٦ أبريل/نيسأأان يفو  - 77

 للحأد املتحأدة األمأم عمأل خطأة مأ  املنقحأة النسخةَ  بالتنسيق املعي املتحدة األمم منظومة يف التنفي يني
 للتنميأأأة ومتكامأأأل باملخأأأاطر وا  اأأأج حنأأأو مواجهتهأأأا: علأأأ  القأأأدرة  يأأأا ة أجأأأل مأأأ  الكأأأوارث خمأأأاطر مأأأ 

 بغأأأر  النافأأأ ة احلاليأأأة االسأأأرتاتيجيات التقريأأأر وسيسأأأتعر  اخلأأأامس(  املرفأأأق ،CEB/2016/4) املسأأأتدامة
 خطة مع متاشيا املتحدة األمم منظومة موسسات أنشطة م  جزءا   ليصبح الكوارث خماطر م  احلد تعميم
 املتحأأدة األمأأم منظومأأة كيانأأات  تقأأدم بضأأمان الكفيلأأة والتأأدابري التأأز ر أوجأأ  مأأ  املزيأأد وسأأيحد  العمأأل 
 اسأرتاتيجية  أولويأة باعتبأار  الكأوارث خمأاطر م  احلد ذل  يف مبا الضعيفة، البلدان إىل اجلو ة عاي  عما
 الكأأوارث خمأأاطر مأأ  للحأأد ِسأأنداي إطأأار تنفيأأ  تيسأأري يف املتحأأدة األمأأم منظومأأة عمأأل توحيأأد شأأفن ومأأ 
 معظأم علأ  إجياي أثر ل  يكون أن الثاين( املرفق ،٦9/283 العامة اجلمعية )قرار 2030-201٥ للفرتة
 عأ  أحأد يتخلأ  أال يف املتمثأل الشأامل ا د  مع متاشيا العامل، م  الضعيفة السكانية والفئات املناطق
 يف التقريأأأر يف الأأأوار ة والتوصأأأيات النتأأأائج تسأأأهم وسأأأو   2030 عأأأا  خطأأأة بأأأ ل  تقضأأأي كمأأأا  الركأأأ 

 ستعقد اليت املستوى الرفيع السياسي املنتدى  ورة ويف الكوارث خماطر م  للحد العاملي املنتدى مداوالت
   2019 متو /يولي  يف

https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
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 المرأة وتمك ن الجنس ن ب ن المس واة بشأن المتحدة األمم منظوم  نط   على العمل خط  استعراض  
 بأني للمسأاواة العمأل خطأة لفعاليأة املنظومة نطاق عل  بتقييم املشرتكة التفتيش وحدة ستضطلع - 78

 واملسأأاءلة األ اء لرصأأد أ اة باعتبارهأأا وأثرهأأا املضأأافة ولقيمتهأأا املنظومأأة نطأأاق علأأ  املأأرأة ومتكأأني اجلنسأأني
  ٦7/22٦ قرارها يف طلبت  مبا عمال   العامة اجلمعية إىل تقدمي  بغر 
 املتعلقأأأة السياسأأأة أقأأأر قأأأد بالتنسأأأيق املعأأأي املتحأأأدة األمأأأم ملنظومأأأة التنفيأأأ يني الرؤسأأأاء جملأأأس وكأأأان - 79

  (CEB/2006/2) 200٦ األول/أكتأوبر تشأري  يف املنظومأة نطأاق علأ  املأرأة ومتكأني اجلنسأني بني باملساواة
  منيأة، وجأداول موشأرات تشأمل املنظومأة نطأاق علأ  عمأل خطة وضع إىل التنفي يني الرؤساء جملس  عا ث

 وقأد اجلنسأاين  املنظأور مراعأاة تعمأيم اسأرتاتيجية لتفعيأل الضأرورية واملأوار  املساءلة وآليات املسووليات وتو يع
 املشأأاورات مأأ  سلسأألة أعقأأاب يف اجلنسأأني بأأني املسأأاواة بشأأفن املنظومأأة نطأأاق علأأ  العمأأل خطأأة وضأأع مت

 2011 متو /يوليأأأأأأأأ  بأأأأأأأأني الفأأأأأأأأرتة يف جأأأأأأأأرت والأأأأأأأأيت املصأأأأأأأألحة بأصأأأأأأأأحا خمتلأأأأأأأأ  ضأأأأأأأأمت الأأأأأأأأيت املكثفأأأأأأأأة
  2012 وشباط/فرباير

 عأأأ  للمسأأأاءلة حمايأأأدة قأأأوى لأأأثالث خطأأأة العمأأأل خبطأأأة املتعلأأأق املتحأأأدة األمأأأم عمأأأل إطأأأار وحأأأد  - 80
 فأرا ى مسأتوى علأ  املوسسأية والرتتيبأات املنظمة عمليات عل  تركيز )أ( املرأة: ومتكني اجلنسني بني املساواة

 والرتتيبأأات املشأأرتكة العمليأأات بشأأفن املتحأأدة لألمأأم التابعأأة القطريأأة األفرقأأة أ اء وموشأأرات )ب( الكيانأأات،
 واملعياري  القطري املستويني عل  التطور ونتائج )ج( القطري؛ املتحدة األمم فريق ضم  املوسسية

 
 المن عرر  نقرر  بف ررروس المعنرري المشررتر  المتحرردة األمررم برنرر مج فرري واإلدارة التنظرر م اسررتعراض  

 البشري /اإليد 
 املشأرتك املتحدة األمم برنامجَ  ،1994/24 قرار  مبوج  واالجتماعي، االقتصا ي اجمللسُ  أُنشف - 81
 أجأأل مأأ  199٦ الثاين/ينأأاير كأأانون  يف عملأأ  الربنأأامج وبأأدأ البشأأرية/اإليد ، املناعأأة نقأأص بفأأريوس املعأأي
 املناعأأة نقأأص بفأأريوس يتعلأأق فيمأأا متعأأد ة برعايأأة مشأأمول دةاملتحأأ لألمأأم مشأأرتك بربنأأامج االضأأطال ”

 التخطأيط يف والتعأاون امللكيأة، يف التشأارك أسأاس عل  )اإليد (، املكتس  املناعة نقص البشرية/متال مة
 لتتأأوىل أُقيمأأت مبتكأأر هيكأأل ذات فريأأدة شأأراكة الربنأأامج وميثأأل “ للمسأأوولية املنصأأ  والتقاسأأم والتنفيأأ ،
 مأأ  الوقايأأة خأأدمات علأأ  للحصأأول اجلميأأع أمأأا  السأأبل بإتاحأأة يتعلأأق فيمأأا العأأاملي الصأأعيد علأأ  القيأأا ة
  اإليد   وباء مواجهة إطار يف بشفن  الال مني والدعم الرعاية وتقدم وعالج  البشرية املناعة نقص فريوس

 إل خأأال إرشأأا ات تقأأدم هبأأد  الربنأأامج وتنظأأيم إل ارة شأأامل تقيأأيم علأأ  االسأأتعرا  وسأأريكز - 82
، االسأرتاتيجي والتخطأيط التنفي يأة؛ واإل ارة التنظيمي ا يكل مثل شىت، جماالت يف التحسينات م  مزيد
 املعلومأأأات؛ وتكنولوجيأأأا املعلومأأأات وإ ارة ،البشأأأرية املأأأوار  وإ ارة والرقابأأأة؛ املأأأاي واإلطأأأار ،التمويأأأل وآليأأأة

  والرقابة  والقطرية؛ اإلقليمية املكات  وعمل العمليات؛  عم وخدمات
 

 المتحدة األمم واجتم ع ت مؤتمرات إلى اإلع ق  ذو  األشخ   وصول ت س ر  
 املكانأأة يف وارتفاعأأا   اآلن قبأأل عليأأ  كأأان  ممأأا أكأأرب اعرتافأأا اإلعاقأأة ذوي األشأأخاص حقأأوق لقيأأت - 83

 ا يئأة أعمأالُ  وركأزت  200٦ عأا  يف املوضو  ه ا بشفن املتحدة األمم اتفاقية اعتما  خالل م  الدولية
 اإلعاقأأأة(، ذوي األشأأخاص حبقأأأوق املعنيأأة )اللجنأأأة املوضأأو  هبأأأ ا الصأألة ذات معاهأأأدات مبوجأأ  املنشأأفة
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 حقوق جمللس اخلاص املقرر هبا اضطلع اليت واألعمالُ  ،(2014) 2 رقم العا  تعليقها خالل م  سيما ال
 وصأول وتيسأري األمانة خبدمات املعنية العمل فرقة وتقريرُ  اإلعاقة، ذوي األشخاص حقوق بشفن اإلنسان

 يف املعتمأد اإلنسأان، حقوق جملس أنشفها اليت املعلومات، تكنولوجيا واستخدا  اإلعاقة ذوي األشخاص
 الشأأأفن  هبأأأ ا عمليأأأة تأأأدابري عأأأدة وعرضأأأت الوصأأأول تيسأأأري أمهيأأأة علأأأ  االنتبأأأا َ  ،2012 آذار/مأأأارس 22

 األشأخاص لتمكأني والوطنيأة العامليأة اإلجراءات تضافر إىل إضافيا  مخا 2030 عا  خطة اعتما  وأعط 
 علأأأ  هأأدفا   17 عأأد ها البأأال  املسأأتدامة التنميأأة أهأأدا  مأأ  أهأأدا  مخسأأة شأأد  حيأأث اإلعاقأأة، ذوي
  حمد ة  جماالت يف اإلعاقة ذوي األشخاص حلقوق خاص اهتما  إيالء ضرورة
 القأأرارات املتحأأدة األمأأم منظومأأة موسسأأات تنفيأأ  فعاليأأة مأأدى تقيأأيم إىل االسأأتعرا  وسيسأأع  - 84

 مأأومترات إىل اإلعاقأأة ذوي األشأأخاص وصأأول تيسأأري حتسأأني أجأأل مأأ  الصأألة ذات واالتفاقيأأات التشأأريعية
 ا يئأأأات ومقأأأررات بقأأأرارات يتعلأأأق فيمأأأا االمتثأأأال جوانأأأ  تبحأأأث وسأأأو  املتحأأأدة  األمأأأم واجتماعأأأات
 وسأيجري الصألة  ذات اإلنسأان حقأوق وهيئأات بزليأات املتعلقأة تل  ذل  يف مبا الصلة؛ ذات التشريعية

 واملرافأأأق السأأأارية والقواعأأأد التنظيميأأأة بأأأاألطر يتعلأأأق فيمأأأا والتحأأأديات القصأأأور ألوجأأأ  حتلأأأيال االسأأأتعرا 
 املنظمأات تواجههأا الأيت والعراقيأل والتحأديات القصأور ألوجأ  حتليأل ع  فضال   احلالية  وا ياكل واملعدات

 املختلفأأأأة  الكيانأأأأات بأأأأني اجليأأأأدة املمارسأأأأات حتديأأأأد إىل أيضأأأأا االسأأأأتعرا  وسيسأأأأع  اق السأأأأي هأأأأ ا يف
 اجملأأال هأأ ا يف املنظمأأات أ اء حتسأأني أجأأل مأأ  اخلطأأوات مأأ  مزيأأد باختأأاذ التوصأأية إىل التقريأأر وسأأيهد 
 والتكنولوجيأأأات واالتصأأأاالت املعلومأأأات تكنولوجيأأأات اسأأأتخدا   يأأأا ة طريأأأق عأأأ  ذلأأأ  يف مبأأأا احليأأأوي،
  مبتكرة  حلول واقرتاح األخرى،

 
 الدولي المدني الط ران منظم  في واإلدارة التنظ م استعراض  

 إ ارة علأأأ  لإلشأأأرا  1944 عأأأا  يف أُنشأأأئت متخصصأأأة وكالأأأة   الأأأدوي املأأأدين الطأأأريان منظمأأأة - 8٥
 شأراكة يف الأدوي، املأدين الطريان منظمة وتسع  شيكا و(  )اتفاقية الدوي املدين الطريان اتفاقية وحوكمة

 للطأريان القياسأية القواعأد بشأفن اآلراء يف توافأق إىل التوصل إىل الصناعية واجملموعات األعضاء الدول مع
 ومأفمون وفعأال آمأ  مأدين طأريان قطا  إقامة تدعم اليت والسياسات هبا املوص  واملمارسات الدوي املدين

  بيئيا  ومسوول اقتصا يا، ومستدا 
 ذات واملمارسات التنظيمية لألطر مستقل استعرا  تقدم يف التقرير م  الرئيسي ا د  ويتمثل - 8٦
 إلجراء املتاحة الفرص لتحديد خمصص وهو الدوي  املدين الطريان منظمة يف واإل ارة التنظيم بشفن الصلة
 التنفيأ ي الصأعيد علأ  والتنظأيم واإل ارة ،فيهأا واحلوكمأة املنظمأة هيكأل جمأاالت يف التحسأينات مأ  مزيد
 وآليأات والتكنولوجيا املعلومات وإ ارة البشرية، املوار  وإ ارة املالية واإل ارة االسرتاتيجي، والتخطيط ،فيها

 أجرتأأأ  الأأأ ي االسأأأتعرا  يف الأأأوار ة التوصأأأيات حالأأأة املالئأأأم النحأأأو علأأأ  االعتبأأأار يف وسأأأُتوخ  الرقابأأأة 
 ( JIU/REP/2007/5) الدوي املدين الطريان منظمة يف واإل ارة التنظيم بشفن سابقا الوحدة
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 األول المرفق

 2016 األول/ديسمبر   نون  31 حتى ،2017 لع   العمل خط  تنف ذ ح ل   
 الرمز/تاري  اإلجنا  اسم املشرو 

 JIU/REP/2017/1 املتحدة للتنمية الصناعيةاستعرا  التنظيم واإل ارة يف منظمة األمم   
 JIU/REP/2017/2 التقييمات اليت تقو ها اجلهات املاحنة ملوسسات منظومة األمم املتحدة

اسأأأأأتعرا  سياسأأأأأات السأأأأأفر اجلأأأأأوي السأأأأأارية يف منظومأأأأأة األمأأأأأم املتحأأأأأدة: حتقيأأأأأق 
 مكاس  يف الكفاءة ووفورات يف التكالي  وتعزيز املواءمة

JIU/REP/2017/3 

 JIU/REP/2017/4 استعرا  التنظيم واإل ارة يف االحتا  الربيدي العاملي
نتأأأائج اسأأأتعرا  متابعأأأة موسسأأأات منظومأأأة األمأأأم املتحأأأدة لتقأأأارير وحأأأدة التفتأأأيش 

 املشرتكة وتوصياهتا 
JIU/REP/2017/5 

املتحأأدة اإلمنائيأأة: حتليأأل التقأأد  احملأأر  اإل ارة القائمأأة علأأ  النتأأائج يف منظومأأة األمأأم 
 وفعالية السياسات 

JIU/REP/2017/6 

اإل ارة القائمأة علأ  النتأائج يف منظومأة األمأم املتحأدة: وصأ  منأوذج النضأج العأاي 
 ومراحل التطوير والنتائجاألثر لإل ارة م  أجل حتقيق النتائج: اإلطار املرجعي، 

JIU/NOTE/2017/1 

اسأأأتعرا  متطلبأأأات تقأأأدم التقأأأارير إىل اجلهأأأات املاحنأأأة علأأأ  نطأأأاق منظومأأأة األمأأأم 
 املتحدة 

JIU/REP/2017/7 

ترتيبأأأات الشأأأراكة بأأأني منظومأأأة األمأأأم املتحأأأدة والقطأأأا  اخلأأأاص يف سأأأياق اسأأأتعرا  
 2030خطة التنمية املستدامة لعا  

JIU/REP/2017/8 

اسأأأأتعرا  اآلليأأأأأات والسياسأأأأأات الأأأأأيت تتنأأأأأاول تضأأأأأارب املصأأأأأاح يف منظومأأأأأة األمأأأأأم 
 املتحدة 

JIU/REP/2017/9 

 JIU/ML/2017/1  “استعرا  نظم التخطيط املركزي للموار  يف منظمات األمم املتحدة”متابعة 
التعأأأأاون حتسأأأأني الكفأأأأاءة والفعاليأأأأة يف تقأأأأدم خأأأأدمات الأأأأدعم اإل اري عأأأأ  طريأأأأق 

 املشرتك بني الوكاالت
 2018م  املقرر إجنا   يف عا  

 2018م  املقرر إجنا   يف عا   استعرا  التنظيم واإل ارة يف مكت  األمم املتحدة خلدمات املشاريع
استعرا  السياسات واملمارسات املتبعة يف منظومة األمم املتحدة واملتعلقة بأاملبّلغني 

 ع  املخالفات 
 2018إجنا   يف عا   م  املقرر

 2018م  املقرر إجنا   يف عا   استعرا  برامج التدري  الداخلي يف منظومة األمم املتحدة
 
 

 

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/1
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/2
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/3
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/4
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/5
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/6
https://undocs.org/ar/JIU/NOTE/2017/1
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/7
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/8
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/9
https://undocs.org/ar/JIU/ML/2017/1
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  الث ني المرفق
 التوصر  ت لهذه وتنف ذه  المشتر   التفت   وحدة توص  ت المش ر   المنظم ت لقبول اإلجم ل   الح ل   

 )نسبة مئوية( 2016-2009 الفترة في
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وكالة األمم املتحدة 
إل اثة وتشغيل 
الالجئني 

الفلسطينيني يف 
 الشرق األ ىن

 حالة
في 
التن

هيئة األمم املتحدة للمساواة  
 املرأة بني اجلنسني ومتكني

مكت  األمم املتحدة املعي 
 باملخدرات واجلرمية

 مكت  األمم املتحدة خلدمات املشاريع

 االحتا  الربيدي

 برنامج األ  ية العاملي

 منظمة الصحة العاملية

منظمة  املنظمة العاملية للملكية الفكرية
األمم 
املتحدة 
للتنمية 
 الصناعية

 اإلمنائيبرنامج األمم املتحدة 

منظمة األمم 
 املتحدة

 صندوق األمم املتحدة للسكان

 املنظمة العاملية لألرصا  اجلوية

 املنظمة البحرية الدولية

 مفوضية األمم املتحدة لشوون الالجئني

 منظمة الطريان املدين الدوي

 العمل الدوليةمنظمة 

الوكالة الدولية 
مومتر األمم  للطاقة ال رية

املتحدة للتجارة 
 والتنمية

 منظمة األمم املتحدة للطفولة

 االحتا  الدوي لالتصاالت منظمة السياحة العاملية

برنامج األمم املتحدة 
 للمستوطنات البشرية

 برنامج األمم املتحدة للبيئة

املعي برنامج األمم املتحدة املشرتك 
 بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليد 

 مركز التجارة الدولية

 حالة القبول

 منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة



A/72/34 

 

31/33 18-00841 

 

 الث لث المرفق
 وحررردة تكررر ل ف فررري لحصصررره  المئويررر  والنسرررب  المشررر ر   المنظمررر ت ق ئمررر   

 2017-2016 للفترة المشتر   التفت  
 النسبة املئوية املنظمة

 4،٥ املتحدةمنظمة األ  ية والزراعة لألمم   
 2،0 الوكالة الدولية للطاقة ال رية
 0،8 منظمة الطريان املدين الدوي

 2،2 منظمة العمل الدولية
 0،3 املنظمة البحرية الدولية

 0،7 االحتا  الدوي لالتصاالت
 3،2 منظمة الصحة للبلدان األمريكية

 0،9 البشرية/اإليد برنامج األمم املتحدة املشرتك املعي بفريوس نقص املناعة 
 17،2 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 2،٦ منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
 2،8 صندوق األمم املتحدة للسكان

 8،2 مفوضية األمم املتحدة لشوون الالجئني
 12،٥ منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيس (

 1،0 الصناعية )اليونيدو(منظمة األمم املتحدة للتنمية 
 13،9 منظمة األمم املتحدة

 2،3 مكت  األمم املتحدة خلدمات املشاريع
 2،2 األ ىن)األونروا( الشرق يف الفلسطينيني الالجئني وتشغيل إل اثة املتحدة األمم وكالة

 0،8 هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
 0،1 العامليةمنظمة السياحة 

 0،2 االحتا  الربيدي العاملي
 13،1 برنامج األ  ية العاملي
 7،0 منظمة الصحة العاملية

 1،2 املنظمة العاملية للملكية الفكرية
 0،3 املنظمة العاملية لألرصا  اجلوية

 
 األمأم مبنظمأة املتعلأق البنأدُ  يشمل مالحظة: بالتنسيق املعي املتحدة األمم منظومة يف التنفي يني الرؤساء جملس املصدر: 

 وجلنأة الدوليأة، التجأارة ومركأز والبحأث، للتأدري  املتحأدة األمأم ومعهأد املتحأدة، لألمأم العامأة األمانةَ  املتحدة
 األمأأأأم ملأأأأوظفي التقاعديأأأأة للمعاشأأأأات املشأأأأرتك والصأأأأندوق الدوليأأأأة، العأأأأدل وحمكمأأأأة الدوليأأأأة، املدنيأأأأة اخلدمأأأأة
 السال   وحف  اخلاصة السياسية والبعثات احملكمتني يشمل وال تحدة امل األمم وجامعة املتحدة،
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  الرابع المرفق
 المشتر   التفت   وحدة تكوين  

 كأأل  واليأأة فأأرتة )تنتهأأي التأأاي النحأأو علأأ  2017 عأأا  يف املشأأرتكة التفتأأيش وحأأدة تكأأوي  كأأان - 1
 قوسني(: بني املبينة السنة م  األول/ يسمرب كانون  31 يف مفتش

 (2022) )ا ند( أشامكوالنغاري  وبيناثان 
 (2020) )املغرب( عفيفي عائشة 
 (2022) )هاييت( كا و  وسلي جان 
 (2021) األمريكية( املتحدة )الواليات كرونني  إيلني 
  (2020) )رومانيا(  وميرتيو بيرتو 
 (2021) )هندوراس( كاييخاس  فلوريس ت  خورخي 
 (2020) )كندا( كرمير  جريمياي  
 (2022) ) امبيا( جاكسون - برو  إيلي سوكاي 
 (2020) )أملانيا( روشر  ونك  
 (2017) )األر ن( الصقريي رج  
 (2017) الروسي( )االحتا  تاراسو   ينا ي 

 
  :2018 الثاين/يناير كانون  1 يف سنوات مخس مدهتا اليت هماواليتَ  أمساؤمها التالية املفتشان بدأ - 2

 (2019) )اليابان( كاميوكا  كايكو 
 (2022) الروسي( )االحتا  لو ينسكي نيكوالي 

 
 مأ  سأنة كأل  الوحأدة تنتخأ  أن علأ  تأنص اليت للوحدة األساسي النظا  م  18 للما ة ووفقا - 3
  التاي: النحو عل  2018 لعا  مكتبها أعضاء الوحدة انتخبت للرئيس، ونائبا  ا رئيسا مفتشيها بني

 رئيسا )كندا(، كرمير  جريمياي  
 للرئيس نائبا )هندوراس(، كاييخاس  فلوريس ت  خورخي 
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 الخ مس المرفق
 )أ(2018 لع   العمل برن مج  

 النو  العنوان املشرو  رقم
   

A.432 املنظومة نطاق عل  املتحدة األمم منظومة يف السحابية احلوسبة خدمات إ ارة 
A.433 واالسرتاتيجيات املستفا ة الدروس املتحدة: األمم منظومة يف املوسسي التغيري إ ارة 

 للمستقبل
 املنظومة نطاق عل 

A.434  املنظومة نطاق عل  املتحدة األمم منظومة يف الرقابة جلان استعرا 
A.435 املنظومة نطاق عل   2030 عا  خطة خدمة يف العامة بالسياسة املتعلقة البحوث استيعاب تعزيز 
A.436  كيانأأأأأات  أعمأأأأأال يف الكأأأأأوارث أخطأأأأأار مأأأأأ  احلأأأأأد منظأأأأأور إ مأأأأأاج/تعميم اسأأأأأتعرا 

 املتحدة األمم منظومة
 املنظومة نطاق عل 

A.437  بأأأأني املسأأأأاواة بشأأأأفن املتحأأأأدة األمأأأأم منظومأأأأة نطأأأأاق علأأأأ  العمأأأأل خطأأأأة اسأأأأتعرا 
 املرأة ومتكني اجلنسني

 املنظومة نطاق عل 

A.438  نقأأص بفأأريوس املعأأي املشأأرتك املتحأأدة األمأأم برنأأامج يف واإل ارة التنظأأيم اسأأتعرا 
  البشرية/اإليد  املناعة

 إفرا ي

A.439 املنظومة نطاق عل  املتحدة األمم واجتماعات مومترات إىل اإلعاقة ذوي األشخاص وصول تيسري 
A.440  إفرا ي  الدوي املدين الطريان منظمة يف واإل ارة التنظيم استعرا 
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