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                        الدورة الثانية والسبعون
 األعمالمن جدول  142البند 

                        وحدة التفتيش املشرتكة 
                      من جانب مؤسسات منظومةة                                            استعراض متابعة توصيات وحدة التفتيش املشرتكة  

            األمم املتحدة
  

                     مذكرة من األمني العام   
  

      إضافة  
                                                                             يتشـــاأل األمـــم ال ـــاإ  أ ضاـــجل عي  علـــا  الم اـــو ال امـــو   لاؤا ـــ  و  لاؤـــا   لـــ  الا  ـــا   

      نتــا    ”                                                                                 التنفاــنييم م منمةمــو األمــم املتحــدة امل ــع ىلتنرــاو علــل  ؤايــا وكــدة التفتــا  املشــ  و امل نــةأ 
   “                  منمةمـو األمـم املتحـدة                                                                   ا ت ااض متاب و  ؤاريا و ةصاا  وكدة التفتا  املش  و املؤدمو من مؤ رـا  

( JIU/REP/        2017/5      .)   
 

 مةجز 
                                                                  نتا   ا ت ااض متاب و  ؤاريا و ةصاا  وكدة التفتا  املش  و املؤدمو من  ”                 م  ؤاياها امل نةأ  

                                    (، ا ت اضــــد وكــــدة التفتــــا  املشــــ  و  بــــةل       JIU/REP/        2017/5 )   “                         مؤ رــــا  منمةمــــو األمــــم املتحــــدة
                             املشار و  ةصااهتا و نفانيها هلا.         املنمما 
                                                                                و بــم هــنيذ املــني اة ؤرا  مؤ رــا  منمةمــو األمــم املتحــدة بشــرأ التةصــاا  الــةار ة م التؤايــا.  

                                                            س اال هاما  املؤدمو من املنمما  األعلـا  م  لـ  الا  ـا  التنفاـنييم                         وجاى  ةكاد اآلرا  علل   ا
                                                                             م منمةمو األمم املتحدة امل ع ىلتنراو، النيي ركب ىلتؤايا و يد ب لا من ا تنتاجا  .
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      مقدمة -     أوال 
          املؤدمو مـن                                                         نتا   ا ت ااض متاب و  ؤاريا و ةصاا  وكدة التفتا  املش  و  ”                 م  ؤاياها امل نةأ  -   1

                                         (، عاضـد وكـدة التفتـا  املشـ  و نتـا   املاكلـو       JIU/REP/        2017/5 )   “                         مؤ را  منمةمو األمـم املتحـدة
                                                                                        الثاناــو مــن ا ــت ااض  بـــةل و نفاــني  ةصــااهتا. و ــد  جايـــد املاكلــو الثاناــو علــل مـــدى  ــ ة  ــنتم، و ـــاأ 

                                                                              تخالص الدروس من املرا جل اليت  ؤثا علل عملاو املتاب و وحتديد ممار ـا  املتاب ـو الاـدة             الؤصد منها ا
                                    بغاو   زيز   ا ها علل نطاق املنمةمو.

  
             تعليقات عامة -      اثنيا 

                                                                           اكــب مؤ رــا  منمةمــو األمــم املتحــدة ى ــت ااض متاب ــو  ةصــاا  وكــدة التفتــا  املشـــ  و -   2
                                         ار ة م التؤايا و  لجل املمار ا  احملد ة  ا .                            و ؤيد اال تنتاجا  ال امو الة 

                                                                               وم كــم  ؤــدر املنممــا  جــة ة التؤايــا عمةمــا،   اــا  ؤ ــد علــل التمااــز اهلــاإ بــم  ور و ــلطو  -   3
                                                                                         الا  ــا  التنفاــنييم و ور و ــلطو اهلاتــا  التشــاي او، وال  ــاما  امــا يت لــو بةضــق جــداول  عمــال وو  ــو 

        اـ  واكـد                                                         ن  ينما عي اهلاتا  التشاي او، م التؤايـا، مـن لـالل ا بـا                            لك اهلاتا . و الكظ املنمما  
                                                                                  ينا ب الماق، و أ املؤ كا  املؤدمو من شراا، م ب ض احلاال ،  أ  زيد من اللغط املفاوض علـل 

                              بنـــة  وكـــدة التفتـــا  املشـــ  و، و ـــد                                                           الة ـــد واملـــةار  الـــيت حتتاجهـــا ائـــال  وة و هاتـــا  ا  ارة للنمـــا م
                                                                                 تتب ها  كبد  كالاف ما بطو هبا  و  د  فاض ضغطا علل الة د الالزإ ملنا شو مرا جل  لاى.   ير
                                                                                      و اما يت لو ىلفتتم اليت  ةج  علاهما التةصاا  وإب ارة مهمو املتاب و لةكدة التفتـا  املشـ  و،  -   4

                    ىل ملاـــو وامل ـــايض الـــيت                                                       نـــ  يت ـــم علـــل الةكـــدة  ـــة ض املزيـــد مـــن التةضـــا   امـــا يت لـــو          املنممـــا        الكـــظ
                                                                                      رـــتخدمها م  نـــاول مـــا  ؤدمـــ  مـــن  ةصـــاا  عي اهلاتـــا  التشـــاي او وعي الا  ـــا  التنفاـــنييم. و الكـــظ 
                                                                                        املنممــا   يلــا  أ التةصــاا  الــيت  تطلــب مــن اهلاتــا  التشــاي او  أ  تخــني  ــاارا  بشــرأ مرــا جل ا  ارة 

                                              ك   وج  التمااز بم هنيين النةعم من الفتا .  مل
                                                                           و اكب املنمما  مبصفة و النلـ   ر ـاس ملمـةس لل مـجل  امـا يت لـو ىأل ا  املتصـجل ىملرـا جل  -   5

                                                                             وكدة التفتا  املش  و، علل الـامم مـن  أ املنممـا  الـيت  ـار   ـال  ع ارهتـا عـدإ مااعـاة             اليت   ىن هبا
              ا ــب علــل  لــك                                                                      ةصــاا   و  لــك الــيت   ــنير علاهــا ع راجهــا م جــدول  عمــال االجتمــا   الكــظ  اــا  

                                          . وهــنيا يــؤ ي عي ا فــاض امل ــدال  الف لاــو لؤبــةل  “      مل  نفــني ”                                 ىحلصــةل علــل  ؤاــام يفاــد  أ التةصــاا  
                                                                              و نفاـــني  ةصـــاا  الةكـــدة مـــن جانـــب  اـــاو  األمـــم املتحـــدة. عـــالوة علـــل  لـــك،  الكـــظ املنممـــا   أ 

                       عــل م التصــناف ال ــاإ. وم                                ىلنرــبو لكاــاأ م ــم، ينبغــا  ال   اا   “          مــض  ا  صــلو ”                  التةصــاا  الــيت   تــ  
                                                                                   هــنيا الصــد ،  ؤــ م املنممــا   نــ  ينبغــا، عنــد ا بــالت عــن هــنيذ ا كصــا ا  م املرــتؤبجل، مااعــاة  ــةأ 

                و  ديجل التحلاجل.                                        التةصاا  مض  ا  الصلو وة و  اا مل  ؤبجل،
    و                                        وظافـــو جهـــو التنرـــاو مـــق وكـــدة التفتـــا  املشـــ                                       ومتـــد ا شـــارة م التؤايـــا عي  فلـــاجل ع را  -   6

            الةكدة، اليت                                                                               ضمن وظا ف هاتو الا ابو املرتؤلو. ور   عكدى املنمما   أ مرؤولاا  جهو التنراو مق
                                                                                  اختا  عجاا ا   نفانييو ىلناابو عن الا ا  التنفانيي، ال  تفو مق ا تؤاللاو مكتب الا ابو.        تطلب
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                       ار ة م ر ـا جل ا  ارة ألأ                                                              و ثض عد  من األ تلو بشرأ ال ملاـو امل تمـدة م  نـاول التةصـاا  الـة  -   7
   مــن     11                                                                                   هــنيذ الا ــا جل  ؤــق لــار   تــا  التؤــاريا واملــني اا  والا ــا جل الرــايو علــل النحــة احملــد  م املــا ة 

                                    النماإ األ ا ا لةكدة التفتا  املش  و.
  

                        تعليقات على توصيات حمددة -      اثلثا 
    1        التوصية   
نوا بعد نظر هيئاهتا التشريعية يف تقارير/توصيات الوحةدة                                          ينبغي للرؤساء التنفيذيني للمنظمات الذين مل       ِّ                                                    حيس ِّ

        ً                                       ، متاشياً مع أفضل املمارسات/املمارسات اجليدة احملددة.    8112                             إىل القيام بذلك حبلول هناية عام 
                                                                                        ى تثنا  احلاال  اليت ال  نطبو  اها  ككاإ  انةناو،  ما م كالو الة الو الدولاو للطا ـو النيريـو،  -   8

                                                            ، مشـضة عي  اـا ال  تماشـل مـق الرـلطا  واأل وار واملرـؤولاا  املنة ــو  1                   ممـا  جز اـا التةصـاو          ؤيـد املن
                                                                                          ىلا  ا  التنفانييم واهلاتـا  التشـاي او. و ؤ ـد املنممـا  بةجـ  لـاص علـل  أ قاـق التؤـاريا والتةصـاا  

          ال اهلاتــا                                                                      حتمــل بــنف  مرــتةى االهتمــاإ مــن جانــب هاتــو  شــاي او م انــو و الكــظ  أ جــداول  عمــ  ال
                                                                                   ضد ها مكتب  جل منها ولا  الا ا  التنفانيي للهاتـو  و  مانتهـا، مبـا م  لـك النمـا م  ؤـاريا            التشاي او

                     وكدة التفتا  املش  و.
                                                                             وم كــم  تفــو املنممــا  علــل  نــ  ينبغــا بــنيل الهــة  للــماأ النمــا م  ؤــاريا وكــدة التفتــا   -   9

                                                     كالــو اللنــاأ الا ارــاو للنم اــو ال امــو حتديــدا  أ املمار ــو                                   املشــ  و م الة ــد املنا ــب،  ؤــد لــةكظ م 
          واأل لـــجل مـــن                                                                            احلالاـــو املتمثلـــو م ضـــمها عي  ؤـــاريا األمـــم ال ـــاإ  ا  الصـــلو ال  ـــزال املمار ـــو األنرـــب

                 الناكاو ال ملاو.
   (1 )                                                                              ويشــض التؤايــا عي  أ  زويــد الــدول األعلــا  بنرــق  املــو مــن  ؤــاريا وكــدة التفتــا  املشــ  و -    11

                                                                                          يكةأ   لجل من  با ل التؤاريا من لالل وصال  علك وناو. و اى املنمما   ن  نماا ألأ التؤاريا متاكو 
                                                             للةكــدة،  ــ أ  بــا ل التؤــاريا بةا ــطو الةصــال  ا لك وناــو يكــةأ   ثــا                           للنمهــةر علــل املة ــق الشــبكا

                        مـض الـةر ا و  ـد  اللغـا .                                       مـق متطلبـا   اشـاد ا ـتخداإ الةرقةالنمـاإ          ويتـةا إ                         الاو من كاث التكلفو
                                                                                     و الكظ املنمما   يلا  ن  علل الـامم مـن  أ عمكاناـو اال صـال ا لكـ وال  ـد ال  كـةأ متاكـو للنماـق 

                                      التؤاريا الكاملو(،   أ عمكاناو اال صال                                                       كىت اآلأ )وهة ما كد ذ التؤايا بةصف  الربب م  فلاجل لاار
                                      ةمــــا  واملرــــؤولم احلكــــةمام الــــنيين يشــــار ةأ م                متاكــــو ملمثلــــا احلك                         ى ن نــــد هــــا،  ؤاعــــدة عامــــو،

                                                               منا شا  اهلاتا  التشاي او اليت جتاى كةل املرا جل اليت   ىن هبا الةكدة.
                                                                        وى شـــــارة عي املمار ـــــو الاـــــدة املؤ كـــــو  عـــــدا  ملخصـــــا   ؤـــــاريا وكـــــدة التفتـــــا  املشـــــ  و  -    11

                                         امل ع ىلتنراو م ع ار التؤاريا اليت  ؤدمها                                                     و  لاؤا   ل  الا  ا  التنفانييم م منمةمو األمم املتحدة
                           مــن التؤايــا،  ترــا ل املنممــا     1                                                             املنممــا  املشــار و عي اهلاتــا  التشــاي او علــل النحــة الــةار  م ا  ــار 

                       أ  ؤــةإ  ــجل مــن املنممــا                         علــل وجــ  ا صــةص م  فــا ة       و شــكك                               عــن الؤامــو امللــا و لــنيلك اال ــ ام 
ــــ                                                          منفصـــجل، عنـــدما  كـــةأ املـــةجزا  التنفانييـــو متاكـــو للنمهـــةر ىلف ـــجل،             إبعـــدا  ملخـــ     28            املشـــار و ال

                                                                                      وىلتايل   ت   أ  ة ض وصال  علك وناو لة  و الةكدة و ل  الا  ا  التنفانييم ميثجل ممار و  للل.

__________ 

                 من مصفة و النل .   3       والبند     46         ، الفؤاة       JIU/REP/        2017/5     انما   (1 ) 
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                                                                                و لــضا، ي ؤــ م  أ  نمــا وكــدة التفتــا  املشــ  و، مبزيــد مــن الت مــو، م عمكاناــو  نمــام جلرــا   -    12
                                                                                  ة ة  املهتمو و ؤدمي  ؤاريا خمتارة، رمبا ىالش اك مق  مةعو من املنمما  م ما ـز ال مـجل نفرـ         عكا و لل

                                       جناف  و  اانا  و روما علل  باجل املثال(.                ) ي ناةيةرك  و
 

    8        التوصية   
 ً اً ُ                                                                                       يُطلب إىل الرؤساء التنفيذيني للمنظمات الذين مل يقرتحوا بعد على هيئاهتا التشريعية مسار عمةل حمةدد  

                                                                                بشةة ن توصةةةيات وحةةدة التفتةةةيش املشةةرتكة، املوجيةةةة إىل هةةةذا اذيئةةات، هنن يقومةةةوا بةةذلك حبلةةةول هنايةةةة 
                                                                         ، وال سيما فيما يتعلق ابلتقارير الصادرة على نطاق املنظومة وبش ن عدة منظمات.    8112    عام
       اهتمـــاإ      أ                                                   جز اـــا  و  لاـــا، مـــا مل  نطبـــو  اـــة   انةناـــو، و ةا ـــو علـــل    2                      ؤيـــد املنممـــا  التةصـــاو  -    13

                                                                                        اهلاتــا  التشــاي او بتةصــاا   ت لــو مبرــار عملهــا  مــا   ا ــا للنمــا بف الاــو م  ةصــاا  وكــدة التفتــا  
                        ،  أ مـــن كـــو  علـــا  اهلاتـــا   1                                                         املشـــ  و. و ؤ ـــد املنممـــا  مـــن جديـــد، متشـــاا مـــق ا ـــتنابتها للتةصـــاو 

                       ار مـدار البحـث، والبـد م                    والن  النهـا ا للؤـا                                                   التشاي او وكدهم وضق مرار ال مجل النيي يت م اعتما ذ
                                                                    و ن  جيةز ألمانو منممو ما  أ  شض  ؤط عي احلاجو عي  اار من لالل ن  حمايد.       لك،

 
  3        التوصية   
                                                                                 رمبةةا تةةود اجلمعيةةة العامةةة لدمةةم املتحةةدة أن تطلةةب إىل األمةةني العةةام أن يقةةدم، ابلتشةةاور مةةع وحةةدة   

                                     مقرتحةات لتعييةي عمليةة ا ةاق القةرار بشة ن   ،     8112                                     التفتيش املشرتكة ويف أجل أقصةاا هنايةة عةام 
                                                                                      تقارير الوحدة وتوصياهتا، مبا يف قلك إمكانية الرجوع إىل املمارسات اليت كانت مطبقة قبل اعتماد 

  .   8٦٢ /  ٩2                   قرار اجلمعية العامة 
                                               ، مشضة عي  اا مةجهـو عي الم اـو ال امـو. عـالوة علـل  3                                 ةا و املنمما  عمةما علل التةصاو  -    14

                                                                              الكـــظ املنممـــا   أ املنممـــا  املشـــار و  ؤـــدإ ىلف ـــجل  ؤـــاريا عـــن ا جـــاا ا  املتخـــنية ا ـــتنابو       لـــك، 
                                                                                 لتةصـــاا  وكـــدة التفتـــا  املشـــ  و مـــن لـــالل نمـــاإ التتبـــق علـــل ا ن نـــد للةكـــدة، الـــنيي ميكـــن للـــدول 

                    األعلا  الةصةل علا .
 

    4        التوصية   
                                        د إعةداد تقةارير املتابعةة السةنوية عةن تنفيةذ                                               ينبغي للييئةات التشةريعية للمنظمةات الةيت مل تطلةب بعة  

                                                                                      التوصيات املقبولة الصادرة عن وحدة التفتيش املشرتكة يف السنوات السابقة حىت تنفيذها التام أن 
  .    8112                              تفعل قلك يف أجل أقصاا هناية عام 

                                                            مةجهـــو عي اهلاتـــا  التشـــاي او،  ـــ أ املنممـــا   الكـــظ  أ  ؤـــدمي مزيـــد مـــن    4              مـــق  أ التةصـــاو  -    15
         ومــا يتصــجل   -                                                                          التفاصــاجل، علــل مــدى  ــ ة زمناــو   ــةل،  ــد يتطلــب انــا خمتلفــا مــن كاــث  ؤــدمي التؤــاريا 

                                                             عي اهلاتا  امل ناو )ال  اما و اا  شض عي  ال  الصنا يو وال ام (.  -              بنيلك من  ة اد 
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    ٩        التوصية   
                       ملناسةةبة للتحقةةق مةةن تنفيةةذ                                                              ينبغةةي لرؤسةةاء املنظمةةات التنفيةةذيني الةةذين مل يعتمةةدوا بعةةد ا جةةراءات ا  

                                                                                      التوصيات املقبولة الصادرة عن الوحدة يف السنوات السابقة ورصدا حىت تنفيذها التام أن يفعلوا 
  .    8112                         قلك يف أجل أقصاا هناية عام 

                                                 . عال  اا  اكب ىحلصةل علل  ةضـا  بشـرأ نرـبو التكـالاف  5                            ؤيد املنمما  عمةما التةصاو  -    16
                                                                        إبجاا  املزيد من التحؤو من لالل  ناة مرتؤلو عضا او، مض الؤناة اليت  رتخدمها                       عي الفةا د  اما يت لو 

                                                                                     الةكدة. و الكظ املنمما   يلا  أ حترـم نمـاإ التتبـق علـل ا ن نـد مـن شـرن   أ يارـا عملاـو الاصـد 
                     وا كصا ا   ا  الصلو.

                 بد ــــو   الاــــو                                                         عــــالوة علــــل  لــــك،  الكــــظ املنممــــا   أ ال ملاــــا  الؤا مــــو ميكــــن  أ  فحــــ -    17
                                                                                      اال تناى  من كاث التكلفو  وأ عنشـا   بؤـا  عضـا او ل ملاـا  التحؤـو.   لـل  ـباجل املثـال، ع ا   
                                                                                            عبالت هاتو  شاي او ما ىلتفصاجل عن كالو التةصاا ،  ـ أ عجـاا ا  بـنيل ال نايـو الةاجبـو  جـازة الة  ـو 

                 املتخنية بد و.                 يكفجل بااأ ا جاا ا                                      احلكةماو الدولاو  ة ا مرتةى من اللماأ
 

    ٦        التوصية   
                                                                                 ينبغةي لرؤسةةاء املنظمةةات التنفيةةذيني أن يقرتحةةوا، عنةةد النظةةر يف توصةةيات وحةةدة التفتةةيش املشةةرتكة   

                                                                                      الرامية إىل تعييي التنسيق والتعاون، إدراج النظر يف هذا التوصيات يف برانمج عمل جملس الرؤساء 
  .    8112                          ً         زمين ال اق قرار، وقلك اعتبارًا من عام                                          التنفيذيني وآلياته قات الصلة مع حتديد جدول 

                                              و شـــد  علـــل  أ جـــدول  عمـــال  لـــ  الا  ـــا  التنفاـــنييم    6                             ـــدعم املنممـــا  عمةمـــا التةصـــاو -    18
                                                                 يتؤار من لالل عملاو  شاوريو يتةي  اا هتا األمم ال اإ، بةصف  ر ارها.

 
  ٢        التوصية   
                                           رسةةوا بعةةد تبعيةةة جيةةة التنسةةيق مةةع وحةةدة التفتةةيش                                         ُ ينبغةةي لرؤسةةاء املنظمةةات التنفيةةذيني الةةذين مل يُ   

                                                             املشرتكة املباشرة يف التسلسل ا داري لإلدارة العليا أن يفعلوا قلك.
                                                            و  تــ   أ مرــا لو ا  ارة وحتمــجل املرــؤولاو عــن املهمــو التنفانييــو الــيت    7                      ؤيــد املنممــا  التةصــاو  -    19

                                األمةر اللاوريو لكفالو   الاتها.                                                لطلق هبا جهو التنراو مق وكدة التفتا  املش  و من 
 


