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 الدورة الثالثة والسبعون
 األعمالمن جدول  142البند 
 المشتركة التفتيشوحدة 

   
استتتتتتتعراا الستتتتتتياستتتتتتال والممارستتتتتتال المتعاتة يالمبا ي     الم الفال      

 مؤسسال منظومة األمم المتحدة
  

 مذكرة م  األمي  العام  
 

 إضا ة  
يتشـــــــــــام األم  ال اىل أعض ء ا مع ةعاـــــــــــات اوم  ي ال امي ا ر ساا  وا ر سا   ر  الا  ـــــــــــات  
ا ــت اا  ”يف منظومي األمم املتحدة امل ين أالتنســ ع عرت اسايا وةدة التفت ا املشــاملي امل نوض  التنف ذي 

“ الســــــــــــ ا ــــــــــــا  واملماا ــــــــــــا  املت رسي أاملبرا  عن امل الفا  يف م  ــــــــــــســــــــــــا  منظومي األمم املتحدة
 (.A/73/665الوث سي  )انظا
 

 موجز 
ا ـــــت اا  الســـــ ا ـــــا  واملماا ـــــا  ”ا ـــــت ادـــــف وةدة التفت ا املشـــــاملي يف اسايا ا امل نوض  

( ف ال ي A/73/665 )انظا الوث سي“ املت رسي أاملبرا  عن امل الفا  يف م  ــــــســــــا  منظومي األمم املتحدة
  عن امل الفا  عرت نطاق م  ـــــســـــا  منظومي األمم املتحدة الســـــ ا ـــــا  واملماا ـــــا  املت رسي أاملبرا

 من احلمايي، ال   ما ف ما يت رع أاالنتساىل. مالئميلرتعملد من منح املبرا  عن امل الفا  مستويا  
وا ا   ذه املذملاة آاات م  ـــســـا  منظومي األمم املتحدة أشـــعض التورـــ ا  الواا.ة يف التسايا.  

تنا.اً مع اال ـــــــملاما  املسدمي من امل  ـــــــســـــــا  األعاـــــــات يف  ر  الا  ـــــــات وقد ُجم ف ارك اآلاات ا ـــــــ
 التنف ذي  يف منظومي األمم املتحدة امل ين أالتنس ع، اليت اّةبف أالتسايا وةيّد  أ ض ا تنتاجاا .
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 متدمة - أولا  
ا ـــــــــــت اا  الســـــــــــ ا ـــــــــــا  واملماا ـــــــــــا  املت رسي أاملبرا  عن امل الفا  يف ”يف التسايا امل نوض  - 1

(، املز  وةدة التفت ا املشـــــــــــــاملي عرت A/73/665)انظا الوث سي “ م  ـــــــــــــســـــــــــــا  منظومي األمم املتحدة
نطاق منظومي األمم املتحدة ف ما يت رع أاءأالغ عن  ـوت  الســ ا ــا  وال مر ا  واءجااتا  املتب ي عرت

 السروك وامل الفا  وحبمايي َمن يبّراوض عنملا من االنتساىل.
  

 تعايتال  امة - ثانياا  
ااّةب م  ــــــــــســــــــــا  منظومي األمم املتحدة أتسايا وةدة التفت ا املشــــــــــاملي والنتائ  الواا.ة ف  ،  - 2

ي وأ انا  مف دة. واالةظ ةض التسايا يسّدىل م روما  مف دة وعد.اً واشـــــــ د نا يتاـــــــمن  من م روما  قّ م
 من التور ا  املف دة.

واسّدا املنظما  اوملو. املبذولي لتحديد املماا ـــــــــــــــا  او دة، أ د ةقا االةظ ةض اطب ع ارك  - 3
ليت املماا ـــــــا  ملم ايد ةو ة دام لرتس  م عرت الط ع الوا ـــــــظ من م  ـــــــســـــــا  منظومي األمم املتحدة ا

يشــــــمرملا التسايا قد ال يااعحن عرت ٍو ملامف التالم الســــــ اقا  والظاوم امل  ــــــســــــ ي ل ا منظمي. ويف 
ين موـــــــدااً مملماً لرم روما   ة  اوفا النـُّملم  املســـــــت دمي يف السطاع  ال اىل وا ال عرت الوـــــــ  د الًو

ا  مظ ا وــائا ادد.ة ملوارــري اطويا  ــ ا ــا  املنظما  الدول ي، فبن  ال أد من مواتمي ارك الســ ا ــ
 لرمنظمي امل ن ي.

واســـــــّرم املنظما  أعض نظاىل الت اما مظ امل الفا  يف األمم املتحدة مل ا نظاىل متمايز. وقر ري،  - 4
مض ومجد ،  حن آل ا  م اوي الســـــــــروك الذ  ال يشـــــــــّ ا غالفي ل ن  مظ علك  د  بذ يف م اض عما 

واشـــــد أ ض املنظما ، واارـــــي املنظما  الوـــــادة  دو.ة التســـــامح والتفا م ف   ق متاض ة ـــــا ـــــ تاض. 
 املواا.، مع ةض اءأالغ ال  د   و ةيااً مثاا قرع لال.

واالةظ املنظما  ةن  ملاض من املم ن ةض ي ّمع اال ت اا  حتر ر  لأل باب اوذايي لرتحديا   - 5
تحــدة. واام منظمــا  ملثدة ةض ارــك املاابطــي أ فــالــي ملــايــي املبرا  عن امل ــالفــا  يف منظومــي األمم امل

التحديا  ااابط اااباًاً وث ساً نســـائا مواتمي الســـ ا ـــا  وانف ذ ا، أ  املنظما  و.الرملا عرت الســـوات، 
 ول   نسائا ر اي الس ا ا .

واالةظ املنظمــا  ملــذلــك ةنــ  ملــاض من املم ن ةض يوع مزيــد من اال تمــاىل يف التسايا لرمل ــاملــا  - 6
.اايي ا ارــــــي أ ا منملا أا ي حتســــــ  ورــــــع األ.وا  السانون ي واء.اايي الدالر ي املتاةي امل  ــــــســــــ ي واء

لاــــــــــــــماض ال دالي لرمواف  ةو مسّدمحن الشــــــــــــــ اوم اآللاين. ف نارــــــــــــــا املسااني أشــــــــــــــعض التما  ال دالي 
  التسايا.وال نوا الفاعحن املت رع أاحلمايي من االنتساىل، عند الااواة، ل سف ةاداة يفاحلوول عر ملا  و/ةو
واشــــــد املنظما  ملذلك مع ةن  د يشــــــد . ملثداً عرت اءأالغ عن  ــــــوت الســــــروك دــــــمن اءًاا  - 7

 التنظ محن والسانوين، وعرت مم ان ي التما  ُج ظ املواف  االنتوام السانوين ) وات ممنحوا احلمايي ةىل ال(.
فا.ا  ةفاا. اّ.عوا ةقم مبراوض عن واشـــــــــــــــد املنظما  مع ةض التسايا يوري ةياـــــــــــــــاً ة  ي ملبدة ء - 8

امل الفا  ل ن ابّ ، أ د عمر ا  مااج ي مفوــــري ومســــتف اــــي، ةض ا.عاتاام عاايي عن الوــــحي. واام 
 أ ض املنظما  ةض ارك اال.عاتا   د املثبتي انا ةثّا  أش ا  د متنا ب يف أ ض جوانب التسايا.
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، اليت جات ف   ةض 41ي مع وجو. اباين أ  نا الفساة واشـــــــــــــــد املنظمي ال امل ي لرمر  ي الف اي - 9
وملالي األمم املتحدة ء اثي واشـــــــــا ا الالجي  الفرســـــــــط ن   يف الشـــــــــاق األ.  ومفودـــــــــ ي األمم املتحدة 

، واودول الذ  ير ملا 1لشــــ وض الالجي  وةد ا اســــتوف اض ُج ظ متطربا  املماا ــــا  الفاــــرت لرم  اا 
 استويف ةياا ُج ظ متطربا  علك امل  اا. الذ  يمظملا ةض املنظمي

 “مزعومي”ينباحن ةض اتاـــــــــــــــمن ملرمي  150واشـــــــــــــــد املنظما  مع ةض ال بااة الواا.ة يف الفساة  - 10
 .“ةالي مزعومي ات رع أسوت السروك/امل الفا  10 413ارّسف م ااب الاقاأي ما  موع  ”لتوبح: 

ل   لديملا يف الوقف الاا ن مواع لشــــــــــــــ وض  وجتد املنظما  الوــــــــــــــادة، ال  ــــــــــــــ ما ارك اليت - 11
األلالق ا  ةو ةم  مظاد، رــــ وأي يف انف ذ التورــــ ا  املساةي من ة ا ملا من اودول الزمين واآلثاا 
املاابي عرت املواا. عندما ال ا وض ارك اآلثاا مداجي يف امل زان ي، ملما  و األما يف ةالي املنظمي ال امل ي 

 لألارا. اوويي.
وااّةب املنظما  ن ظم التورـــــــــ ا  الواا.ة يف اال ـــــــــت اا ، ل نملا ا ملد ةض انف ذ ا  ـــــــــدابط  - 12

 اااباًاً وث ساً أتوافا مواا. من قب ا الوقف واملواف  والتمويا.
  

 تعايتال  اى توصيال محددة - ثالثاا  
 1التوصية   

م  أن جميع الستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتال   تدايير لاتأكد 2020ينب   أن تعتمد الهيئال التشتتتتتتتتتتريعية  يحاو  
المتصتتتاة يستتتوو الستتتاواتالم الفال والنتتام تحدد التنوال والنرابة المناستتتبة  مثب لجان الر اية 
المستتتتاة  لالي و والتحتية    الد اوال الموجهة ضتتد الربيت التنفيذم لامنظمة  وكذل  ضتتد 

 التضايا. أم وظابف أخرى  د تننوم  اى تعارا مصالح محتمب    التعامب مع هذه
 
يف ة  ةض التورـــــــــ ي موجملي مع اوم  ي ال امي و د ا من اا يا  اء.اايي، فبض املنظما  اف د  - 13

نا يرحن: )ة( ةض لديملا أالف ا آل ا  ومجااتا  اشـــــــــا ا موةدة اتناول ماـــــــــموض التورـــــــــ ي  )ب( ةقا يف 
لسنوا  املوجو.ة ل نظا ف ملا  ر  م.ااة رد. انس ح النظاىل اء.اا  لرمواف  واملبا.ئ التوج مل ي لتود ح ا

ملا منملا  )ج( ةقا اااجظ الســـ ا ـــا  السائمي املت رسي حبمايي املبرا  عن امل الفا  ف ما يت رع أتاـــااب 
ا ــــــــــــت اا  اآلل ا  ”لرتسايا امل نوض  1املوــــــــــــاا وااأط أ نملا وأ  اورــــــــــــ ا  ةلام، نا ف ملا التورــــــــــــ ي 

 (.A/73/187)انظا الوث سي  “واا يف منظومي األمم املتحدةوالس ا ا  اليت اتناول ااااب امل
وحتديداً أاءشـــــــــــــــااة مع األم  ال اىل لألمم املتحدة، امبّ  األماني ال امي ةض عمر ي ا    األم   - 14

ةة اىل رــــاءي أشــــعض التحس ع يف اال.عاتا  ال اىل ء مملا م ثاق األمم املتحدة. وامل ثاق ال يتاــــمن ة  
املوجملي دـــــد األم  ال اىل، واملســـــعلي د انشـــــع يف املماا ـــــي ال مر ي. ويا. احل م املت رع أت    األم  ال اىل 

من امل ثاق. وجيب اختاع ة  ادأد أشـــــــــعض  97من اوم  ي ال امي أناًت عرت اورـــــــــ ي  ر  األمن يف املا.ة 
ويف  ذا الوــــــــد.، املوجملي دــــــــد األم  ال اىل عرت ٍو ءاىل م ثاق األمم املتحدة. التحس ع يف اال.عاتا  

من املا.ة ا امسـي من اافاق ي امت ااا  وةوـانا   20جتدا اءشـااة مع ةض الدول األعاـات اافسف يف البند 
 ال اىل.األمم املتحدة عرت ةض  ر  األمن  و اوملاا الائ سحن امل ول  رطي افظ احلواني عن األم  
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وف ما يت رع أالا  ـــات التنف ذي  لوـــنا.يع وأاام  األمم املتحدة، يشـــما اءًاا السانوين املنطبع  - 15
يف ةالي الت اما مظ ا.عاتا   ـــــــوت الســـــــروك/امل الفا  واالنتساىل النظام  األ ـــــــا ـــــــحن واء.اا  ملوافحن 

 51وملما جات يف الفساة األمم املتحدة و د ا من منشـــواا  األمم املتحدة اء.اايي األلام عا  الوـــري. 
من التسايا، ي ّ  األم  ال اىل الا  ـــات التنف ذي  لوـــنا.يع وأاام  األمم املتحدة أورـــفملم مواف  ااأ   
لألمم املتحدة، واتاــــــــمن شــــــــاوي ا   نملم أنداً يساــــــــحن أعقم لادــــــــ وض لرنظام  األ ــــــــا ــــــــحن واء.اا  

ا  الوـــري. واشـــما  ذه املنشـــواا  األما اء.اا  لرمواف  ومنشـــواا  األمم املتحدة اء.اايي األلام ع
( ونشــــاة األم  ال اىل أشــــعض ST/AI/2017/1املت رع أالســــروك  د املادــــحن والتحس سا  وال مر ي التع.يب ي )

التدق ع ةو التحس ع املععوض هبا  احلمايي من االنتساىل أسبب اءأالغ عن  وت السروك والت اوض مظ عمر ا 
 (.ST/SGB/2017/2/Rev.1ةسب األرول )

وعمالً أذلك اءًاا السانوين، وما .اىل ال  اض السائم امل ين أالتحس ع والتاأظ لوـــــندوق ةو أانام   - 16
ظ ي  ر  ءجاات حتس ع أشعض ائ س  التنف ذ ، فبض من املم ن ةض األمم املتحدة ع  الوري د ي ن يف ود

يتوع التحس َع م تــب لــدمــا  الاقــاأــي الــدالر ــي ةو فايع حتس ع ةو مل ــاض حتس ع آلا ي ّ نــ  األم  ال ــاىل. 
 وي و. لألم  ال اىل قااا الشـــــاول يف ال مر ي التع.يب ي املت رسي أعةد الا  ـــــات التنف ذي  لوـــــندوق ةو أانام 

 ااأظ لألمم املتحدة.
وعند اناول  ذه التورـــــــــــــــ ي،   ن .عوة اا يا  التشـــــــــــــــاي  ي ل ةاًي عرماً ندم قاأر ي اطب ع  - 17

 اءًاا السانوين املذملوا ةعاله عرت الا  ات التنف ذي  لونا.يع وأاام  األمم املتحدة.
 

 2التوصية   
آليال خارجية ومستتتتتتتتتتاة تنظر       مؤستتتتتتتتستتتتتتتتال منظومة األمم المتحدة  الت  ليستتتتتتتت  لديها   

النعون    حالة  دم تحديد د وى انتتام ظاهرة الوجاهة  يكاِّف الربيت التنفيذم لامؤستتتتتتتستتتتتتتة 
لمعالجة هذا التصتتتور لينظر  2020المعنية المكتَب المعن  يإ داد خيارال مناستتتبة يحاو   ام 

يها    تحديث سياسال  يها الربيت    الو   المناسب  ويعرا أم آليال و مايال متفة  ا
 الحماية م  النتتام.

 
ا يد املنظما   ذه التورـــــــــــــــ ي جزئ اً. ففحن ة  اشـــــــــــــــد أ ض املنظما  مع ةض آل ااا السائمي  - 18

اتناول التورــ ي املذملواة ةعاله أال اما، فبض منظما  ةلام انظا يف مم ان ي ا ــتحداي آل ا  لرط وض، 
املبرا  عن امل الفا ، وعلك لرت اما مظ احلاال  اليت يثبف ف ملا ملجزت من ا ــت اا   ــ ا ــااا حلمايي 
 عدىل وجو. .عوم انتساىل اا اة الوجا ي.

 
 3التوصية   
ينب   لارؤستتتتتتتاو التنفيذيي  لمؤستتتتتتتستتتتتتتال منظومة األمم المتحدة تحديث الستتتتتتتياستتتتتتتال المتعاتة   

لث رال الت    لمعالجة أوجه التصتتتتتتتتتتتور وستتتتتتتتتتتتد ا2020يالمبا ي     الم الفال  يحاو   ام 
 حددها تتييم وحدة التفتيش المشتركة يشأن أ ضب الممارسال.

 
 اوافع املنظما  جزئ اً عرت التور ي املذملواة ةعاله، واشد مع ةض  ذه التحديثا  ينباحن ةض اتم - 19

يف ملا مل اض ملرما وةينما ملاض علك منا ــــــــــبا. وةفا.  عدة منظما  أعقا ةّدثف  ــــــــــ ا ــــــــــااا أالف ا يف 

https://undocs.org/ar/ST/AI/2017/1
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ةو ةقا أوـــد. حتديثملا، مســـاشـــدة يف علك أنتائ  اال ـــت اا . أ د ةض م ظم املنظما  اام  2018 عاىل
يف املماا ــا  الفاــرت اليت ةد.اا الوةدة م ايَد ماج  ي قاأري لرنسات، وا اب عن حتفظا  أشــعض عدة 

األة اىل  نساي  د.ة يف اوـــن فا  املماا ـــا  الفاـــرت، مع ال يبدو ةقا اسّ م عرت ٍو ملاما ةو رـــح ح
 الف ر ي يف املنظما  امل ن ي. 

االةظ املنظما  اليت لديملا وجو. م داين وا ــظ النطاق دــاواة النظا ، 118وأاءشــااة مع الفساة  - 20
يف اآلثاا املاابي عرت ااُجي اجملموعي ال امري من الســـــ ا ـــــا  من ة ا الت رفي ونوع ي الاُجي عرت الســـــوات، 

ال ما ءتاج مع شــــــــــــــ ا لات  األىل  حن الراي املاَجم مل ملا جي د الراي اءن ر زيي مع امظملا التجاأي ةض  ذا 
 أطالقي ويرّم أاملودول ةيااً. وينباحن النظا يف الاُجي أوواة ة ا  ي ف ما يت رع أراا  عما املنظمي.

 
 4التوصية   
حدة أن تناب   يتعي   اى الهيئال التشتتريعية لمؤستتستتال منظومة األمم المت2020يحاو   ام   

إلى الرؤستتتتتاو التنفيذيي  ضتتتتتمان التحديد الواضتتتتتح لستتتتتتت   ربيت مكتب األخ  يال  وربيت 
مكتب الر اية  ومكتب أمي  المظالمتالوستتتيو  و تاا لاتوصتتتيال الواردة    تتارير وحدة التفتيش 

 JIU/REP/2015/6و  JIU/REP/2011/7و  JIU/REP/2010/3و  JIU/REP/2006/2المشتتتتتركة  
 (  وأن تتوم هذه المكاتب يتتديم تتارير دورية إلى الهيئة التشريعية.JIU/REP/2016/8و 
 
ا يد املنظما   ذه التورــــــ ي عموماً، ل ن عدة منظما  اشــــــد مع ةض ةة امملا اا. أالف ا يف  - 21

   ا ااا وااا بااا احلال ي.
تسالل اا. يف الوــــ اي املساةي ةعاله، ل ند اا. واالةظ أاــــظ منظما  ةض ال بااة املت رسي أاال ــــ - 22

ف ملا ةياــــــــــــاً ال واما اليت ات اا  مظ علك اال ــــــــــــتسالل. واســــــــــــتدعحن  ذه ال واما النظا يف مل ف ي حتس ع 
اال ـــــــتسالل الف رحن لرواائع الاقاأ ي، ومل ف ي مواتمي الشـــــــاوي ا ارـــــــي أ ا منوـــــــب )جتديد مدة شـــــــاا 

ااك   الت الا  ــات املســتسر  يف اجتماعا  اء.ااة ال ر ا حب م املنوــب املنوــب ارسائ اً ةو ا ــتثنائ اً، ومشــ
مساأا مشااململم ةسب احلاجي(، ومل ف ي م.ااج  ذا الدوا ومالك املواف  الالام  ل  يف امل زان ي عرت ٍو 

 يت ح االدطالل أاألعمال اال ااا ج ي، مدافي مع متادا  ةلام.
االةظ املنظما  ةض الوةدة ال اســـــــّرم يف حتر رملا أعض احلدو. الزمن ي ، 131وف ما يت رع أالفساة  - 23

لشـــاا املنارـــب ا .  ةياـــاً مع  موعي غترفي من التحديا ، ة ا ةض فاة شـــاا املنوـــب )لارـــي معا 
ملانف قودة( ا .  مع اةتمال ةض ياملز شا رو ا أداجي ةملرب عرت مستسبرملم الوا فحن الش وحن ول   

ي مروض ف ملا. ومظ ةض شــــــاا املنوــــــب لفاة واةدة ًويري األجا   ن ةض يســــــاعد عرت  عرت املنظمي اليت
ملفالي اال ـــــــتسالل، فبن  جي ا عزل الشـــــــ ا دـــــــ  ع األ.ات رـــــــ باً. ويف املساأا، ا .  مم ان ي الت    

 ألملثا من مدة واةدة مع نف  النول من املشاملا اليت ات اا  مظ اال تسالل.
 

https://undocs.org/AR/JIU/REP/2006/2
https://undocs.org/AR/JIU/REP/2010/3
https://undocs.org/AR/JIU/REP/2011/7
https://undocs.org/AR/JIU/REP/2015/6
https://undocs.org/AR/JIU/REP/2016/8
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  5التوصية   
لارؤساو التنفيذيي  لمؤسسال منظومة األمم المتحدة تنوير أدوال اتصا  شاماة  يحاو  ينب     

  لجميع الموظفي  يشتتتتتتتتتتأن أي  وكيف وإلى أم جهة يكون اءي و    ستتتتتتتتتتوو 2019نهاية  ام 
الستتتتتاواتالم الفال  يما    لل  التحرن والنتتام  ويإتاحة هذه األدوال يجميع ل ال العمب 

    المنظمة.
 
ا يد املنظما   ذه التورـــــ ي عموماً، ل نملا حتّذا من اآلثاا من ة ا الت ال ع واملواا. اليت قد  - 24

انشـــــــــع عن انف ذ ا واليت د امداج يف غوـــــــــوـــــــــا  .واة امل زان ي احلال ي، وا اب عن السرع ماات قدااا عرت 
ي  ذه املســـــــــــــــعلي من لالل الوفات أاملوعد النملائحن املساح. أ د ةض أ ض املنظما  اختذ  لطوا  مل او

 عسد ةرسا  .اا  ي شب  ي ومرداا موا. معالم ي.
يف املائي  56.5”واشــــد أ ض املنظما  مع ةض التورــــ ي اســــتند مع نتائ  ا ــــتسوــــات ةاملا ةض  - 25

فسط من اجمل ب  اافسوا متــامــاً أــعقم ي رموض عرت وجــ  التحــديــد اوملــي امل ن ــي أترسحن البال ــا  عن  ـــــــــــــــوت 
عدىل فملم ”، واتســـاتل مل ع لروـــف الوةدة مع ا ـــتنتاج مفا.ه ةض “امل الفا  من  ذا السب االســـروك/

اعملد من لالل الا.و. عرت اال تسوات ال املحن لرمواف . وجتد  ذه املنظما  ةض  ذه  “آل ا  اءأالغ
أالغ عن  وت ال بااة استند مع افاا  لاًئ  و ةن  ينباحن وم ظ املواف  ةض ي افوا مع من يرج وض ل 

الســـروك. واام املنظما  ةض ما ينباحن لرمواف  م افت   و ةض يف و ـــ ملم ال ثوا أســـملولي عرت امل روما  
 أشعض مل ف ي اءأالغ عن  وت السروك معا وجدوا ةنفسملم يف ودظ ياطا م مع علك.

 
  6التوصية   
اوال  مب موحدة يحاو  ينب   لارؤستاو التنفيذيي  لمؤستستال منظومة األمم المتحدة وضتع إجر   

م  أجب تو ير الحماية م  النتتام  اى نحو استتتتتتتتتتتتبا   ألولئ  الذي  يبا  ون     2020 ام 
ستتوو الستتاوا أو الم الفال  تشتتمب إجراو ما ياتم م  تتييمال الم ادر وتحديد آليال وموارد 

 الد م المتاحة يوضوح.
 
مث من الوــــــــ ب ةض ا يد ا.  د ةض أ ض اام املنظما  ةض  ذه التورــــــــ ي  د وادــــــــحي، ومن  - 26

 املنظما  اختذ  لطوا  لتنس ح   ا ا  احلمايي من االنتساىل حب ا اشما اداأد وقائ ي.
واش ك  الب ي املنظما  يف ةض مجااتا  التشا ا املوةدة  توفا، يف ةد عااا، ملايي ا تباق ي  - 27

اا يف  ال احلمايي من االنتساىل اشــــما أالف ا من االنتساىل. واشــــد أ ض املنظما  ةياــــاً مع ةض  ــــ ا ــــا
مم ان ي اوفد احلمايي أل  شـــــــ ا ةو ةشـــــــ ال يبّراوض عن امل الفا  يف ُج ظ املااةا، نا ف ملا التس  م 
األوري، وعر   فبض ودـــــــــــــــظ مبا.ئ اوج مل ي ةو مجااتا  عما موةدة جديدة ال .اعحن ل ، أا يع  أنتائ  

 ع س ي.
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  7التوصية   
لارؤستاو التنفيذيي  لمؤستستال منظومة األمم المتحدة وضتع إجراوال  مب موحدة يحاو   ينب    

لاتعامب مع حالل النتتام  تشتتتتتتتتتتتمب  وابم مرجعية ويروتوكولل محددة    مجا   2020 ام 
 التحتية وخدمال الد م والتصا .

 
ثد منملا اســــــــــــــا ال  ااّةب املنظما  يف الاالب األعم أعة اىل  ذه التورــــــــــــــ ي، ل ن لدم ال  - 28

أشـــعض جدوم منشـــات مزيد من مجااتا  التشـــا ا املوةدة عندما ا وض  ناك  ـــ ا ـــا  وادـــحي ومفوـــري 
أالف ا. واتساتل ارك املنظما  عن وج  االلتالم يف ارك اءجااتا  اءداف ي. واشد ملذلك مع ةض 

 ل مر ا . النمل  املساح قد ي .  مع عبت م.اا   د داوا  ولن يزيد من ملفاتة ا
واتنــاول املنظمــا  اليت ا  ع ةــال ــاً عرت حتــديــا  ـــــــــــــــ ــا ــــــــــــــــااــا املت رســي حبمــايــي املبرا  عن  - 29

 امل الفا   ذه املسعلي من لالل ة.وا  واداأد اتماشت مظ الس اق امل  سحن ا ال أ ا منملا. 
 الت ال ع املاابي ، اشــد أ ض املنظما  مع ةض الوةدة د اتطاق مع189وأاءشــااة مع الفساة  - 30

عرت مساةااا. ف رت  ــــب ا املثال، يااوح عد. املواف  يف ُج ظ م ااب األلالق ا ، أا ــــتثنات ةملرب ا، 
 مواف ، واالنتساىل  و واليي واةدة من واليا  عدة موملري مع ارك امل ااب. 4أ  مواع و 

وال اام أ ض املنظما  الوــــــــري أ   ذه التورــــــــ ي وأ ض النتائ  اليت اســــــــتند مل ملا ف ما يبدو:  - 31
اآلثاا اوســديي والنفســ ي اليت قد اااب عرت االنتساىل أالنســبي ”، ابّ  الوةدة 202و  201ففحن الفساا  

ســــــتند ارك ال بااة مع وا. “لرمبّرا  عن امل الفا ، والتعثدا  الاــــــااة ل أالغ عرت املســــــتسبا الوا فحن
ش واً(، واتساتل املنظما   17اوواا   موعي رادة من األش ال الذين ةمجايف م ملم مساأال  )

عما معا ملاض ةوليك األفاا. ةأراوا عن ةاال   ـــــوت  ـــــروك ف ر ي ةو وق وا دـــــحايا انتساىل ف رحن، ةو ما معا 
 ملانوا قّدموا فسط ا.عاتا   د مثبتي أشعض األماين.

 
  8التوصية   
  2020ينب   لارؤستتتتتاو التنفيذيي  لمؤستتتتتستتتتتال منظومة األمم المتحدة يأن يكفاوا  يحاو   ام   

أن تكون  نوال اءي و    ستتتتتتتتوو الستتتتتتتتاواتالم الفال دون الكشتتتتتتتتف    الهوية   أ( اكتمب 
إنشتتتتاؤها وأصتتتتبح   اماةا   ( متاحة يجميع ل ال العمب    المنظمةا  ن(    متناو  جميع 

ظفي  ومتدم  ال دمال والمستتتفيدي ا  د( مدرجة    ستتياستتاتها لال الصتتاةا  ة( منشتتورة المو 
  اى نناق واسع.

 
ا يد املنظما   ذه التورــــ ي، ل نملا ا ملد ةض الشــــ اوم عندما ا وض  ملولي املوــــدا ي وض من  - 32

  مي األمم املتحدة األرـــــــــــــــ ب يف ملثد من األة اض مثبااا ومقامي الدل ا عر ملا أالداجي املطروأي ةماىل 
 لرمنااعا  و  مي األمم املتحدة لال تينام. 

، االةظ املنظما  ةض  ناك عدىل 182مع  178وأوـــــام النظا عن النتائ  املبّ ني يف الفساا   - 33
ودوح عاىل أشعض ال  ف ي اليت   ن هبا لرمواف  اءأالغ عن الشوا ا اليت ال اوا مع ةد امل الفا ، 

ا ملاض ينباحن منح احلمايي من االنتساىل ف ما يت رع أترك البال ا ، وأشــــعض ال  ف ي اليت ينباحن وأشــــعض ما مع
 ةض يت اما هبا املوافوض من  د م ااب التحس ع ةو الاقاأي مظ ارك البال ا .
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  9التوصية   
  ستتتتيتعي   اى الرؤستتتتاو التنفيذيي  لمؤستتتتستتتتال منظومة األمم المتحدة 2019يحاو  نهاية  ام   

مان إ داد تترير ستتتتتتتتتنوم يًنشتتتتتتتتتر  اناا  مع إي و ال تبار الواجب لاستتتتتتتتترية  يشتتتتتتتتتأن ستتتتتتتتتوو ضتتتتتتتتت
الستتتتتتتتتتتاواتالم تتالفتتال والنتتتتام. وينب   أن يتضتتتتتتتتتتتم  التترير  اى وجتته التحتتديتتد الد تتاوال 

 والستنتاجال والنتابج  يما    لل  اءجراوال اءدارية المت ذة.
 
واة ميالت مســـــائا ا وـــــورـــــ ي وملايي الب انا  ومم ان ي ا يد املنظما   ذه التورـــــ ي وا ملد دـــــا  - 34

ا ّسبملا ا تماماً شـــــــــديداً. فملذه املســـــــــائا، أاالقااض مظ ا ـــــــــتحالي  و الب انا  من اءنانف  واً ااماً، قد 
ا ّا  املواف  الذين قّدموا شـــــــــــ اوم مع دـــــــــــاا  تما، و  ن ةض افتح اجملال ةماىل افظ .عاوم قانون ي 

 نظمي.ملبدة دد امل
وا اب أ ض املنظما  عن حتفظا  أشـــعض م.ااج م روما  يف اساايا ا عن ُج ظ ةاال   ـــوت  - 35

الســـــروك وامل الفا ، نا ف ملا ارك اليت ال ازال ق د التحس ع ةو اليت ة رسملا م تب املفتا ال اىل يف ماةري 
وانشـــــــــــا منظما  ةلام ارك ارّسحن الشـــــــــــ اوم ةو ة رستملا اء.ااة ا ـــــــــــتنا.اً مع نتائ  حتس سا  امل تب. 

 التساايا .الر اً فسط، ماة ملا  نت ، ويم ّد علك ملاف اً.
 

 10التوصية   
  أن 2019ينب   لارؤستتاو التنفيذيي  لمؤستتستتال منظومة األمم المتحدة يأن يكفاوا  ينهاية  ام   

نة يكون جميع المشتتتر ي  والمديري  منالبي  يإكما  تدريب خاي    مجا  الستتتياستتتال المرتب
ياءي و    الم الفال وكيفية الستجاية لاب غال المتعاتة يسوو الساواتالم الفال والنتتام 

 والتعامب معها  اى النحو المناسب.
 
ا يد امل  ـــــســـــا   ذه التورـــــ ي جزئ اً. وعرت الا م من ةض عدة منظما  ودـــــ ف أالف ا .واا   - 36

التورــ ي املساةي اس  ديي وجدواا الزمين  د واق حن مع ةد ادايب ي ملزام ي، فبض منظما  ةلام اشــد مع ةض 
 ما، واشد. عرت ة  ي التعملد من ةض ا وض امل روما  عن مسعلي  د.ة متاةي ويسملا الورول مل ملا.

واتفع أ ض املنظمـــا  مظ ال بـــااة اليت اف ـــد أـــعض  نـــاك فجوة ملبدة يف التـــدايـــب عرت  ـــاال   - 37
اململااا  ”اململااا  الشــــ وــــ ي، مثا م.ااة النزاعا  وال ما اوماعحن.  د ةن  قد يت ّ  الت ّرحن عن ف اة 

ر ملم ا رمملا (، فاملوــــــطرح قد ي ين دــــــمناً ةض يف و ــــــظ املدياين واملشــــــاف  عsoft skills) “الشــــــ وــــــ ي
أســــــــــملولي واطب سملا أســــــــــاعي، أ نما اتطرب  ذه اململااا  يف واقظ األما وقتاً الملتســــــــــاهبا وادايباً ل تســــــــــ  
انف ذ ا. واشــد املنظما  مع ةض ارك اململااا  ا .  ة  املتســاهبا وماساقا مع نتائ  مرمو ــي   ن ةض 

 ازيد ف ال ي املنظمي.
أشـعض  ـ ا ـا  احلمايي من  262املاابي عرت ال بااة الواا.ة يف الفساة واام املنظما  ةض اآلثاا  - 38

 االنتساىل د امبحا عرت ٍو ااىل يف الفال ع  الوري ةو يف التور ي عا  الوري.
 



A/73/665/Add.1 
 

 

18-22510 9/9 

 

 11التوصية   
  أن يجرم الرؤستتتتتتتتاو التنفيذيون لمؤستتتتتتتتستتتتتتتتال منظومة األمم المتحدة 2020ينب   يحاو   ام   

لاموظفي  كب سنتي   لتياس آراو الموظفي  يشأن المسابب المرتبنة  دراسال استتصابية  المية
والمواضتتتيع لال الصتتتاة يالمستتتاولة واألخ  يال   “التدوة الحستتتنة  اى مستتتتوى التيادة”ينهج 

 وأن يضعوا خنة  مب شاماة لمعالجة المسابب المحددة.
 
وض  ذه اال ــــتسوــــاتا  موجو.ة ا يد املنظما  أوــــفي عامي التورــــ ي الواا.ة ةعاله عندما ال ا  - 39

ا الب ض ُجظ آاات املواف  أوـــــــــواة منتظمي ةو .وايي، ول   ماة ملا  ـــــــــنت ، لرســـــــــماح  أالف ا. ويفاـــــــــّ
لر  انا  أاــبط اوق ف اال ــتسوــاتا  ل توــا.م مظ األةداي الائ ســ ي وةنشــطي املواا. البشــايي، عودــاً 

 عن االلتزاىل جبدول امين  د..
 


