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 *المهم  بي ن  
  يلي: ما إىل املشرتكة التفتيش وحدة هتدف 
 اإلدارية مبســلولياهتا الضــطال ا على املشــاركة املنظمات يف التشــريعية األجهزة مســاعدة )أ( 
  األخرى؛ واملوارد واملالية البشرية للموارد األمانات إدارة كيفية  على بالرقابة املتعلقة بوظيفتها خيتص فيما

 وحتقيق التشـــــــريعية الواليات بتنفيذ املعنية األمانات وفعالية كفاءة  زيادة على املســـــــاعدة )ب( 
  للمنظمات؛ احملددة املهام أهداف
  املتحدة؛ األمم منظومة ملسسات بني التنسيق زيادة على العمل )ج( 
 على املعلومات تبادل وتيســــــــــــــري مرجعية، معايري واقرتاح املمارســــــــــــــات، أفضــــــــــــــل حتديد )د( 
 املنظومة. نطاق

  

 

 .2019-2010 للفرتة املشرتكة التفتيش لوحدة املنّقح االسرتاتيجي اإلطار بشأن A/66/34 الوثيقة من األول املرفق انظر * 
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 الرئيس  من رس ل   
 منظومة يف املشـــــــــــــــرتكة التفتيش لوحدة األســـــــــــــــاســـــــــــــــي النظام من 10 املادة من 1 بالفقرة عمالا  
 هبا اضطلعت اليت لألنشطة سرداا  التقرير ويتضمن للوحدة. السنوي التقرير أقدم أن ُيشرِّفين املتحدة، األمم
 لربنــامج وخمططــاا  2018 األول/ديســـــــــــــــمرب كــانون  31 إىل الثــاين/ينــاير كــانون  1 من الفرتة خالل الوحــدة
 .2019 لعام عملها

 بتطبيق مكلفة مســــتقلة خارجية رقابية هيئة بوصــــفها املشــــرتكة، التفتيش وحدة عمل ويســــتجي  
 تقدمي هبدف التشـــــريعية، للهيئات احلالية لالحتياجات خلت ســـــنوات منذ ككل،  للمنظومة شـــــامل منظور

 التزام على واحملافظة ،2030 لعام املســـــتدامة التنمية خطة لدعم الوحدة والية إطار يف جديدة مســـــا ات
 املتحدة. األمم منظومة داخل والتحسني والتعلم املساءلة بتعزيز األمد الطويل الوحدة
 على التنفيذ تعديل طريق عن تتمكن، أن الوحدة ســــــــــــــرور دواعي من كان  املثال، ســــــــــــــبيل فعلى 
 إجراء العامة اجلمعية لطل  املناســـــــــــــ  الوقت يف االســـــــــــــتجابة من مســـــــــــــبقاا، املقرر العمل لربنامج مراحل

 الســتيعاب اســتعرا  ويبنّي  اجلنوب. بلدان بني التعاون بشــأن التوصــيات تنفيذ يف احملرز للتقدم اســتعرا 
 جهودا مثة أن السحابية للحوسبة استعرا  وكذلك السياسات لبحوث املتحدة األمم منظومة ملسسات
 اجلهود دعم املنظمة يف التغيري إدارة لنهج اســـــــتعرا  يســـــــتهدف وكذلك، .2030 عام خطة لدعم جتري
  واستدامتها. املتحدة األمم منظومة نطاق على اجلارية الحاتاإلص جناح تعزز أن ميكن اليت

 خالل من اإلداري الدعم خدمات يف الكفاءة يف مكاســــــــــ  حتقيق فرص اســــــــــتعرا  ويســــــــــهم 
 استعرا  أن حني يف اإلمنائية، املتحدة األمم ملنظومة اجلارية التنظيم إعادة عملية يف الوكاالت بني التعاون
 تلك حتســـــني ســـــبل بشـــــأن متعمقة أفكاراا  يقدم املتحدة األمم منظومة نطاق على الداخلي التدري  برامج
 املتعلقني االسـتعراضـني مثل املنظمات، فرادى اسـتعراضـات جان  إىل االسـتعراضـان، هذان ويبنّي  الربامج.
 والتنظيم الكفاءة على تركيز وجود الدويل، املدين الطريان ومنظمة املشـــــاريع خلدمات املتحدة األمم مبكت 
 األمم منظومة نطاق على العمل خطة بشأن - استعراضان يدعم ذلك، إىل وباإلضافة السليمني. واإلدارة
 مرافق إىل اإلعاقة ذوي األشـااص وصـول تيسـري وبشـأن املرأة ومتكني اجلنسـني بني املسـاواة بشـأن املتحدة
 الذي احلوار أعقاب ويف واملســـــــــــــــاواة. اإلدماج تعزيز أهداف - املتحدة األمم يف واالجتماعات امللمترات
 من احلد لدمج اســــتعراضــــها 2018 عام يف الوحدة بدأت املناســــ ، التوقيت بشــــأن املنظمات مع أجري
 املنظومة نطاق على اســــــــــــــتعرا  إجراء من االنتهاء وميثل املتحدة. األمم منظومة عمل يف الكوارث خماطر

 لوظيفة اســـــتعرا  يف 2018 عام يف والشـــــرو  املاالفات عن باملبلغني املتعلقة واملمارســـــات للســـــياســـــات
 يف الوثيق الوحدة عمل تعزز أنشـطة الرقابة، للجان اجلاري واالسـتعرا  املتحدة األمم منظومة يف التحقيق
  والنزاهة. املساءلة جمايل

 املنظمات من مســـــــــــــا ات ورود اســـــــــــــتمرار جراء من وقيمته الوحدة عمل برنامج جدوى وتتعزز 
 رؤســاء مع اجتماعات عدة ُعقدت املنظمات، مع احلوار لتعزيز ودعماا  أخرى. رقابية هيئات مع والتنســيق
 العمــل يشـــــــــــــــمــل مبــا ،2019 عــام يف أخرى كثرية  اجتمــاعــات تعقــد أن املقرر ومن واإلدارات املنظمــات
  املهنية. الشبكات مع املستمر
 من للفرتة االســـــرتاتيجي إطارها بإعداد الراهن، الوقت يف عملها جدوى لزيادة الوحدة، وســـــتقوم 

 وســــيشــــكل .2024 عام إىل 2020 عام من للفرتة األجل متوســــطة وخطة 2029 عام إىل 2020 عام
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 مع االســرتاتيجي اتســاقها لزيادة الفرصــة هذه الوحدة وســتغتنم .2019 عام يف للوحدة هاماا  نشــاطاا  ذلك
 منظومة نطاق على اجلارية اإلصــــالحات ومع ،2030 لعام دامةاملســــت التنمية خطة تتناول اليت األولويات
  املتحدة. األمم

 االســــتادام على أســــاســــاا  املشــــرتكة التفتيش وحدة عمل وتأثري املوظف االســــتثمار قيمة وتتوقف 
 إجراء يســــتلزم اهلدف ذلك بلوغ يزال وال املقدمة. التوصــــيات تنفيذ خالل من ســــيما وال ملنتجاهتا، الفعال

 على الرقابة عن مشـــــــرتكة مســـــــلولية تتحمل اليت املصـــــــلحة صـــــــاحبة اجلهات مجيع صـــــــفوف يف حتســـــــينات
 العامة واجلمعية للمنظمات، التشـــــــــــريعية واهليئات العام، واألمني التنفيذيون الرؤســـــــــــاء - التنظيمية الفعالية
 وجمالس التشــــريعية اهليئات تويل أن ضــــرورة قراراهتا من عدد يف اجلمعية وأكدت املشــــرتكة. التفتيش ووحدة
  وتوصياهتا. الوحدة لتقارير الكامل االعتبار اإلدارة

ن إىل أدى ذلك أن الوحدة والحظت   يف واســـتادامها وتوصـــياهتا بتقاريرها الفعلي االهتمام حتســـّ
 تقارير تقدم املنظمات، بعض ففي ناشــــــــــــئة. جيدة ممارســــــــــــات على أمثلة يلي فيما وترد املنظمات. بعض
 موجز ويصـــدر الســـابقة. الســـنة خالل الصـــادرة ومذكراهتا الوحدة بتقارير بقائمة مشـــفوعة التنفيذي الرئيس
 تعليقات من يقابلهما ما مع التنفيذيني والرؤســـــاء التشـــــريعية اهليئات إىل املوجهة التوصـــــيات جبميع وقائمة
 وثيقة املقدم البيان يتضــــمن احلاالت، بعض ويف اإلدارة. ردود و/أو التنفيذيني الرؤســــاء جملس عن صــــادرة
 هلا. وتنفيذها الوحدة من املقدمة السابقة للتوصيات املنظمة قبول حالة فيها ترد

 املســـلولية مع متاشـــياا  ملموســـة عمل مســـارات وحتديد مســـتنرية قرارات اختاذ املمارســـة هذه وتيســـر 
 هذه ولكن فيها. املشـــاركة املنظمات وأمانات األعضـــاء والدول الوحدة عاتق على الواقعة املشـــرتكة الرقابية
 انتظاماا  أكثر بوترية عنها واإلبالغ برصــدها الوحدة وســتقوم املنظمات. غالبية يف حالياا  متبعة غري املمارســة

 اهليئات تدعو وأن التنفيذيني الرؤســـــــــاء مجيع إىل طلبها تكرر أن تود العامة اجلمعية ولعلّ  .2019 عام يف
 على التوصــــــيات قيمة حتســــــني بغية اعتمادها، إىل بعد املمارســــــة هذه تعتمد مل اليت للمنظمات التشــــــريعية
 املنظومة. نطاق

 التفتيش بوحدة املتعلق األعمال جدول بند إطار يف الوحدة تقارير يف العامة اجلمعية نظر ويلدي 
وال ينطبق هذا األمر  املســتنرية. القرارات اختاذ تعزيز مواصــلة أجل من املوضــوعي التبادل زيادة إىل املشــرتكة
 اجملال أو املوضــــــــو  تتناول أخرى موضــــــــوعية تقارير جان  إىل فيها للنظر الوحدة تقارير تدرَج عندما متاما
 عن معلومات تبادل يف اسـتباقياا  دوراا  الوحدة سـتلدي الفعليني، واالسـتادام احلوار زيادة أجل ومن نفسـه.
 إىل تقاريرها عن رمسية غري عرو  تقدمي ذلك وســـــــــــــــيشـــــــــــــــمل العامة. اجلمعية فيها تنظر أن قبل تقاريرها
 بشــــأن متعمقة مناقشـــــات إجراء على للتشـــــجيع وجنيف نيويورك يف املصـــــلحة صـــــاحبة اجلهات جمموعات

 ملاصــات وتقدمي إجيازاا، أكثر تقارير إعداد األخرى الداخلية التدابري وتشــمل والتوصــيات. االســتنتاجات
 بالتنفيذ. يتعلق فيما باأل ية تتسم تكميلية تقنية ورقات إعداد أمكن، وحيثما التقارير، عن وحملات قصرية

 دعم إىل األســـاســـي، نظامها من 5 املادة من (4) للفقرة وفقاا  املشـــرتكة، التفتيش وحدة وتســـعى 
 املســتقل التقييم بشــأن احلوار يف واملشــاركة املتحدة األمم منظومة ملســســات هبا تضــطلع اليت التقييم مهمة
 اســــــــتناداا  الوحدة، ســــــــتســــــــعى ،2019 عام ويف التنمية. أجل من التنفيذية لألنشــــــــطة املنظومة نطاق على
 التقييم، هذا تعزيز إىل الرامية التدابري بشأن احلوار ذلك يف أكرب حنو على املشاركة إىل السابقة، خربهتا إىل
  .72/279 العامة اجلمعية لقرار وفقاا 

https://undocs.org/AR/A/RES/72/279
https://undocs.org/AR/A/RES/72/279
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 من تاماا  وتعاوناا  األمانات وموظفي املفتشني من ومتضافرة مكرسة جهوداا  الوحدة عمل ويتطل  
  .2019 لعام العمل خطة تنفيذ تنسيق إىل وأتطلع املنجز بالعمل وأنّوه الوحدة. يف املشاركة املنظمات

 
 ج  سون - برو  إيلي سوكاي )توقيع(

 الرئيسة
 2019 الثاين/يناير كانون  18 جنيف،
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 األول الفصل
 2018 ع   في الرئيسي  النش ط مج الت  

 
 من رحلت مشــاريع 4 املشــاريع تلك ومشلت مشــروعا. 15 على 2018 عام يف الوحدة عملت - 1
 التعاون تعزيز طريق عن اإلداري الدعم خدمات يف والفعالية الكفاءة حتســـــــــــــــني فرص وهي: ،2017 عام
 واســــــــــــــتعرا  املشــــــــــــــاريع؛ خلدمات املتحدة األمم مكت  يف واإلدارة التنظيم واســــــــــــــتعرا  الوكاالت؛ بني

 برامج تعرا واســــــــ املتحدة؛ األمم منظومة يف املاالفات عن باملبلغني املتعلقة واملمارســــــــات الســــــــياســــــــات
 املتحدة. األمم منظومة يف الداخلي التدري 

 يف الواردة التوصـــــيات بشـــــأن املرحلي التقرير :2018 عام يف التالية املشـــــاريع الوحدة واســـــتهلت - 2
 (؛JIU/REP/2011/3) املتحدة األمم منظومة يف الثالثي والتعاون اجلنوب بلدان بني فيما التعاون استعرا 
 األمم منظومة يف واالجتماعات امللمترات مرافق إىل اإلعاقة ذوي األشــــــــــااص وصــــــــــول إمكانية وحتســــــــــني
 خدمات وإدارة ؛2030 عام خطة خلدمة العامة بالســــــــياســــــــة املتعلقة البحوث اســــــــتيعاب وتعزيز املتحدة؛
 الدروس املتحدة: األمم منظومة يف امللســــســــي التغيري وإدارة املتحدة؛ األمم منظومة يف الســــحابية احلوســــبة
 إدماج واســــتعرا  املتحدة؛ األمم منظومة يف الرقابة جلان واســــتعرا  املســــتقبل؛ واســــرتاتيجيات املســــتفادة
 نطاق على العمل خطة واســـــــــــــــتعرا  املتحدة؛ األمم منظومة كيانات  أعمال يف الكوارث خماطر من احلد

 برنامج يف واإلدارة التنظيم واســــــتعرا  املرأة؛ ومتكني اجلنســــــني بني املســــــاواة بشــــــأن املتحدة األمم منظومة
 منظمة يف واإلدارة التنظيم واســـــتعرا  البشـــــرية/اإليدز؛ املناعة نقص بفريوس املعين املشـــــرتك املتحدة األمم
 املعين املشــــــــرتك املتحدة األمم لربنامج اســــــــتعراضــــــــها تعليق الوحدة قررت ذلك وبعد الدويل. املدين الطريان
 ومنذ أخرى. هيئات اســــتهلتها اليت األخرى االســــتعراضــــات ضــــوء يف البشــــرية/اإليدز املناعة نقص بفريوس
 .2019 عام يف منه لالنتهاء املشرو  على عملها الوحدة استأنفت احلني، ذلك
 حالة اســـــــتعرا  2018 لعام العمل برنامج إىل تضـــــــيف أن الوحدة قررت ،2018 عام وخالل - 3

 التحقيق. وظيفة تعزيز يف املتحدة األمم منظومة ملسسات يف احملرز التقدم التحقيق: وظيفة
 كــانون  31 يف 2018 لعــام العمــل خطــة تنفيــذ حــالــة عن بيــان التقرير هلــذا األول املرفق يف ويرد - 4

 املنجزة. االستعراضات موجزات الفصل هذا من باء الفر  يف وترد ؛2018 األول/ديسمرب
 عملها وعمليات إجراءات حتسني الوحدة واصلت باملشاريع، املتصلة غري باألنشطة يتعلق وفيما - 5

 العمــل برنــامج إعــداد يف عملهــا وهنج أدوات بعض بتنقيح النواتج نوعيــة حتســـــــــــــــني لزيــادة جهودا وبــذلــت
 اجلمعية جلان أمانات مع التفاعل وتعزيز التنســــــــــــيق حتســــــــــــني هبدف اجلهود من مزيدا بذلت كما  وتنفيذه.
 يف املبني النحو على املتحدة، األمم ملنظومة التابعة األخرى والتنســـــــــــــــيق الرقابة هيئات ومع املعنية، العامة
  الفصل. هذا من ألف الفر 
 املتحدة األمم منظومة داخل متزايد بشـــــــــــــــكل االنتباه املشـــــــــــــــرتكة التفتيش وحدة تقارير وتلفت - 6

 امللمترات يف وملشــــــــــــــاركتها ورقات لتقدمي الوحدة إىل املوجهة الدعوات تزايد من ذلك ويتضــــــــــــــح وخارجها.
 املواضيع من واسعة طائفة بشأن املواضيعية العاملة واألفرقة اخلرباء وأفرقة التنمية شركاء مع العمل وحلقات
 الوحدة. بعمل املرتبطة

https://undocs.org/AR/JIU/REP/2011/3
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 (2-مد )برتبة مفتشـــــــــــــــاا  11 من تتألف حيث ،2018 عام يف حاله على الوحدة تكوين وبقي - 7
 برتبة 2) والتفتيش التقييم لشلون موظفني وتسعة (،2-مد )برتبة تنفيذي أمني مهامهم أداء يف يساعدهم

 ومخســــــــــــــــة (،3-ف )برتبــة وُُمقِّق (،2-ف برتبــة وواحــد ،3-ف برتبــة 3 و ،4-ف برتبــة 3 و ،5-ف
 أربعة وواصـــــــل (.6-  خ و 7-  خ الرتبتني من العامة اخلدمات فئة )من البحوث لشـــــــلون مســـــــاعدين
 وإدارة املعلومات وتكنولوجيا اإلدارة جماالت يف الوحدة إىل الدعم تقدمي العامة اخلدمات فئة من موظفني
 الدعم. من أخرى أشكال عن فضالا  والتحرير الوثائق
 يقدمها اليت املســـــــــــــــا ة جان  إىل الوحدة، أمانة يف هبا املأذون الوظائف مجيع شـــــــــــــــغل أثر وقد - 8

 قدرة على إجيابيا تأثريا امليزانية، خارج من املقدم والدعم الداخليون واملتدربون املبتدئون الفنيون املوظفون
 قيما إســـــــهاما الداخليون املتدربون أســـــــهم الســـــــابقة، الســـــــنوات يف وكما ونوعيتها. الوحدة اســـــــتعراضـــــــات

 الوحدة. يف الداخلي تدريبهم من إجيابية جتربة على بدورهم وحصلوا املشاريع، أفرقة عمل يف
 متدربا أملانيا وســـــــتقدم ،2018 عام يف املبتدئني الفنيني املوظفني أحد املتحدة الواليات وقّدمت - 9

 لتعزيز اجلنوب بلدان من مبتدئني فنيني موظفني اســتقبال املهم من وســيكون .2019 عام أوائل يف واحدا
 املبتدئني الفنيني املوظفني برامج تدعم اليت األعضـــــــــــاء الدول وتشـــــــــــج ع الوحدة. يف املعارف وتبادل التنو 

 للوحدة. اهلدف هذا دعم على اجلنوب من الداخليني واملتدربني
 75 000) ســـــــــــــــويســـــــــــــــرا حكومة من 2017 عام يف الواردة امليزانية عن اخلارجة املوارد وكانت - 10
 عمل برنامج يف معقدة اســــــــتعراضــــــــات إجراء دعم يف مفيدة دوالر( 50 000) اليونيســــــــيف ومن دوالر(
 خارجيني. خبرباء واالستعانة قطرية بزيارات القيام تتطل  كانت  ،2018 عام
 للوحدة الشــبكي واملوقع الشــبكي التتبع نظام وتعهد اســتضــافة خدمات نُقلت ،2018 عام ويف - 11
 املعلومــات تكنولوجيــا مكتــ  من تلقتــه الــذي الــدعم الوحــدة وتقــدر املتحــدة. لألمم العــامــة األمــانــة إىل

 وســـــــتتيح .2019 عام يف التتبع نظام وظائف وتعزيز لتحســـــــني خطط وهناك التقدير. حق واالتصـــــــاالت
 التحليل تيسر وظائف وتوفري ذاتيا عنه املبلغ التنفيذ من التحقق يف املساعدة لتقدمي آلية التحسينات تلك
 للوحدة الشــبكي املوقع على أيضــا وتغيريات حتســينات وســُتدَخل الوحدة. توصــيات لتأثري والنوعي الكمي
 وعرضها. املعلومات فائدة حتسني أجل من
 

 األخرى والتنسيق الرق ب  هيئ ت مع التواصل - ألف 
 خدمات ومكت  احلســـــابات مراجعي جمللس والعشـــــرون احلادي الســـــنوي الثالثي االجتما  عقد - 12
 االجتما ، هلذا وحتضـــــريا .2018 األول/ديســـــمرب كانون  10 يف املشـــــرتكة التفتيش ووحدة الداخلية الرقابة
 بشــــــأن إحاطة االجتما  إىل بدوره كيان  كل  وقّدم القادمة. للســــــنة عملها خطط الثالثة الكيانات تبادلت
 يف جتارهبا عن األفكار بعض أيضـــــا الكيانات وقدمت .2019 لعام تركيزه وجماالت عمله برنامج مشـــــرو 
 العام. هذا خالل العمل مستوى على والتفاعل بالتعاون ونوهت 2018 عام
ص العادة، جرت وكما - 13  تعزيز يف متثل الذي الرئيســـــــــــــــي، للهدف االجتما  من كبري  جزء ُخصـــــــــــــــّ

 ويف ممكن. حد أقصــــــــــــــى إىل الرقابة أعمال تســــــــــــــيري يف التآزر وزيادة واالزدواجية التداخل وتفادي التعاون
 موضع بوصفها جماالت ثالثة برزت الكيانات، بني فيما والتشارك التعاون فرص بشأن جرت اليت املناقشة



 A/73/34 

 

19-00910 10/29 

 

 املتحدة؛ األمم وإصالح ؛2030 لعام املستدامة التنمية خطة وهي: الثالثية اهليئة ألعضاء مشرتك اهتمام
  السلطة. وتفويض
 اليت املعينة املواضـــــيع بشـــــأن التفاعل خالل من التعاون تعميق ميكن العمل، خطط إىل واســـــتنادا - 14

 على والتعاون التفاعل اســــــــــــتمرار وجوب على االجتما  يف واتُّفق مشــــــــــــرتكة. مواضــــــــــــيع باعتبارها حددت
  فعالية. أكثر ذلك ألن الثالثة الكيانات يف االستعراضات بإجراء املعنية األفرقة بني العمل مستوى
 نطاق على الوحدة تقارير جتهيز تيســـــري يف قيما شـــــريكا التنفيذيني الرؤســـــاء جملس أمانة تزال وال - 15

 منظومة بيانات تقدمي ويف املشـــــــــــــــاركة املنظمات من املقدمة التعليقات وتوحيد احملددة املواعيد يف املنظومة
 الرؤســـــاء جملس أمانة تبذهلا اليت اجلهود الوحدة وتقدر الوحدة. الســـــتعراضـــــات الصـــــلة ذات املتحدة األمم

 هلا. تقدمه الذي والدعم التنفيذيني
 اللجنة ســيما ال التنفيذيني، الرؤســاء جملس مع التعاون من املزيد الوحدة عمل برنامج وســيتطل  - 16

 موضــــــــو  وهي املااطر، بإدارة معنية الوظائف متعددة عمل فرقة أنشــــــــأت اليت املســــــــتوى، الرفيعة اإلدارية
  .2019 عام يف املركزية التفتيش وحدة ستستعرضه

 الداخلية املراجعة دوائر ملمثلي الســــــنوي االجتما  يف مراق  بصــــــفة املشــــــاركة الوحدة وواصــــــلت - 17
 التقييم أســـــــــــــــبو  ويف املتحــدة بــاألمم التحقيق دوائر ممثلي اجتمــا  ويف املتحــدة، األمم يف للحســــــــــــــــابــات

 بالتقييم. املعين املتحدة األمم فريق نظمه الذي 2018 لعام
 

 2018 ع   في الص درة التق رير - ب ء 
 واحدة. منظمة يتناول وتقريرا املنظومة نطاق على تقارير ســـــــــــــــتة الوحدة أجنزت ،2018 عام يف - 18
 املتحدة؛ األمم منظومة يف الداخلي التدري  برامج اســــــتعرا  التالية: املواضــــــيع التقرير هذه تناولت ومعا،
 يف الثالثي والتعاون اجلنوب بلدان بني فيما التعاون اســـتعرا  يف الواردة التوصـــيات بشـــأن املرحلي والتقرير
 املتحــــدة األمم مكتــــ  يف واإلدارة التنظيم واســـــــــــــــتعرا  (؛JIU/REP/2011/3) املتحــــدة األمم منظومــــة
 ملســـــســـــات يف املاالفات عن ملبلغنيبا املتعلقة واملمارســـــات الســـــياســـــات واســـــتعرا  املشـــــاريع؛ خلدمات
 تعزيز طريق عن اإلداري الدعم خدمات تقدمي يف والفعالية الكفاءة حتســــني وفرص املتحدة؛ األمم منظومة
 واالجتماعات امللمترات مرافق إىل اإلعاقة ذوي األشااص وصول إمكانية وحتسني الوكاالت؛ بني التعاون
 .2030 عام خطة خلدمة بالسياسات املتعلقة البحوث استيعاب وتعزيز املتحدة؛ األمم منظومة يف
 

 2018 ع   في الص درة التق رير في الواردة الرئيسي  والتوصي ت االستنت ج ت موجزات  
 JIU/REP/2018/1) المتحدددددددة األمم منظومدددددد  في الددددددداخلي التدددددددريدددددد  برامج اسددددددددددددتعرا   

  (JIU/REP/2018/1/Corr.1 و
 فيه لتنظر للجميع الشـــــــــــــــاملة الداخلي التدري  لفرص مرجعيا وإطارا توصـــــــــــــــيات التقرير يقدم - 19

 التوصـــيات هذه مضـــمون ويتواءم التنفيذيون. ورؤســـاؤها إدارهتا وجمالس املتحدة األمم منظومة ملســـســـات
 العام األمني تقرير يف الواردة واألولويات البشـــرية باملوارد يتعلق فيما املتحدة األمم يف اجلاري اإلصـــالح مع
 ،A/73/372/Add.1) 2018-2017 للفرتة البشـــــــــــــــرية املوارد إدارة إلصـــــــــــــــالح العـام االســـــــــــــــتعرا  عن
ـــداخلي التـــدريـــ  بربنـــامج 71/263 قرارهـــا من 35 الفقرة يف العـــامـــة اجلمعيـــة ورحبـــت (.94 الفقرة  ال
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 وجتربة املتحدة األمم أهداف حتقيق يف الربنامج هذا إســــــــــهام كفالة  العام األمني إىل وطلبت املتحدة لألمم
 املرجعي اإلطار يف والنظر التقرير يف الواردة التوصــــــــــــيات تنفيذ يســــــــــــاهم أن املتوقع ومن املشــــــــــــاركني. تعلم

 األهداف. تلك حتقيق تيسري يف الشامل الداخلي للتدري 
 متنوعة جمموعة يف الداخلي التدري  برامج تتبعها اليت واملمارسات السياسات التقرير ويستعر  - 20
 )مصــــــرف للمقارنة مناســـــــبة كيانات  متثل دولية منظمات عدة ويف املتحدة األمم منظومة ملســـــــســـــــات من

 الدويل(. والبنك الدويل، النقد وصــــــــــــندوق الزراعية، للتنمية الدويل والصــــــــــــندوق األمريكية، للبلدان التنمية
 القدر بنفس ويتســـــم وإمكاناهتا. الداخلي التدري  برامج اســـــتادام لتحســـــني املتاحة الفرص أيضـــــا وحيدد
 الرامية جهودها يف تواجهها اليت والتحديات املنظمات أحرزهتا اليت التقدم حلالة التقرير عر  األ ية من
 فرص بتوفري الشــــــــــــــمول ضــــــــــــــمان ويف الداخلي التدري  برامج اســــــــــــــتادام يف والفعالية الكفاءة حتقيق إىل

  واجلغرايف. اجلنساين التوازن مراعاة مع املواه ، ذوي الشباب الفنيني جلميع متساوية
 واســـتادام إدارة يف واملســـاءلة والفعالية االتســـاق تعزيز إىل ترمي توصـــيات ســـبع التقرير ويتضـــمن - 21
 قــد التقرير يف الواردة التوصـــــــــــــــيـــات بعض أن ورغم املتحـــدة. األمم منظومـــة يف الـــداخلي التـــدريـــ  برامج
 ملاـــاطر التعر  ســـــــــــــــيـــاق يف احملتملـــة التكـــاليف إىل النظر جيـــ  التكـــاليف، حيـــث من آثـــار إىل تلدي
 بالسمعة. اإلضرار
 الداخلي، التدري  برامج يف اجليدة للممارســــات مرجعي إطار التقرير يف الرئيســــية العناصــــر ومن - 22

 الــداخلي؛ التــدريــ  فرتة )ب( و الطلبــات؛ تقــدمي عمليــة )أ( يلي: مــا تتنــاول فرو ، أربعــة إىل يقســـــــــــــــم
 وُحددت املتحدة. األمم قيم مع الداخلي التدري  برامج مواءمة )د( و الداخلي؛ التدري  إجناز ()ج و

 وتدابري جيدة ممارســـــات اقرتاح مع االســـــتعرا ، خالل مُجعت اليت املعلومات أســـــاس على املرجعية النقاط
 ووســـــــــيلة املواه  جممع إلدارة أداة باعتبارها واملنصـــــــــفة، للجميع الشـــــــــاملة الداخلي التدري  برامج لتعزيز
 العامة. األمانة تكوين شباب واستعادة الشباب كنيمت لتعزيز

 
 والتع ون الجنوب بلدان بين فيم  التع ون اسددتعرا  في الواردة التوصددي ت بشدد ن المرحلي التقرير  

  (JIU/REP/2018/2) (JIU/REP/2011/3) المتحدة األمم منظوم  في الثالثي
 أن 72/237 و 71/244 قراريهــــا يف العــــامــــة اجلمعيــــة طليب على بنــــاء االســـــــــــــــتعرا  ُأجري - 23

 بني فيما التعاون بشــأن تقريرها يف الواردة عشــرة االثنيت التوصــيات تنفيذ يف احملرز التقدمَ  الوحدة تســتعر 
 أحرز ،2011 عام ومنذ (.JIU/REP/2011/3) املتحدة األمم منظومة يف الثالثي والتعاون اجلنوب بلدان
 املنظومة نطاق على تنفيذية وتعاريف ســــــــــــياســــــــــــاي إطار وُقدم التوصــــــــــــيات. تلك تنفيذ يف ملحوظ تقدم
 املشـــــــــــــــمولة املتحــدة األمم كيــانـات  غـالبيــة وأنشــــــــــــــــأت الثالثي. والتعــاون اجلنوب بلــدان بني فيمــا للتعــاون

 حتسني إىل هتدف تدابري ونُفذت التعاون. هلذا خمصصة تنسيق جهات أو وحدات مقارها يف باالستعرا 
 يقرب ما حقق وقد املتحدة. األمم منظومة داخل التعاون بذلك يتعلق فيما واإلبالغ والتنســــــيق التســــــاقا
 امليزانية موارد من املســــــتهدفة باملاصــــــصــــــات املتعلق اهلدفَ  باالســــــتعرا  املشــــــمولة الكيانات نصــــــف من

 ومع الثالثي؛ والتعاون اجلنوب بلدان بني فيما التعاون ملبادرات امليزانية عن اخلارجة واملوارد األســــــــــــــاســــــــــــــية
 التعاون. هذا إىل املقدم الدعم تعزيز مواصلة أمام رئيسيا عائقا املوارد نقص شكل ذلك،
 األمم مكت  وحافظة الثالثي والتعاون اجلنوب بلدان بني فيما التعاون إدارة اســـــــــــــــتعرا  وجرى - 24

 عام من للفرتة للمكت  االسرتاتيجي اإلطار وتنفيذ إعداد وجرى اجلنوب، بلدان بني فيما للتعاون املتحدة
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 الرفيعة اللجنة أداء حتسني أجل من األعضاء الدول مع مشاورات إجراء وينبغي .2017 عام إىل 2014
 وطابعها للجنة الداخلي النظام حتســـــــــني أيضـــــــــا وينبغي اجلنوب. بلدان بني فيما بالتعاون املعنية املســـــــــتوى
 اليت التقارير ترشـــــــــيد وميكن املكت . تعزيز مواصـــــــــلة إىل هتدف تدابري ونُفذت عملها. وترتيبات الشـــــــــامل
 بلدان بني فيما بالتعاون املعنية املســــــــــــــتوى الرفيعة واللجنة العامة اجلمعية إىل تقدميها بغر  املكت  يعدها
  املكت . كفاءة  تعزيز زيادة أجل من اجلنوب
 النهج يف اجلنوب بلدان بني فيما للتعاون املتحدة األمم ملكت  والتنســـــــــيقي القيادي الدور وحاز - 25
 وحدة اســـــــــــــــتبيان على اإلجابة يف املشـــــــــــــــاركني أغل  تقدير على املتحدة األمم منظومة نطاق على املتبع

 وتبادل املوارد تعبئة  ا جمالني، تعزيز بشـــــــــأن مقرتحات وُقدمت االســـــــــتعرا . إطار يف املشـــــــــرتكة التفتيش
 املوارد. لتعبئة اســرتاتيجية ووضــع األموال تعبئة يف والتوجيه الدعم من املزيد تقدمي املكت  وبوســع املعارف.
 بلدان بني فيما التعاون بشــــــــأن توقيتا وأحســــــــن انتظاما أكثر مســــــــتكملة معلومات أيضــــــــا يقدم أن وميكن
 أكثر وتبـــادل الشـــــــــــــــراكـــات وإقـــامـــة التمويـــل فرص عن معلومـــات ذلـــك يف مبـــا الثالثي، والتعـــاون اجلنوب
 للاربات. منهجية
 

  (JIU/REP/2018/3) المش ريع لخدم ت المتحدة األمم مكت  في واإلدارة التنظيم استعرا   
 بدور يضــــطلع املتحدة األمم منظومة يف فريدا كيانا  املشــــاريع خلدمات املتحدة األمم مكت  ميثل - 26
 اهلدف ويتمثل واإلمنائية. اإلنســــــــــــانية واملشــــــــــــاريع الســــــــــــالم بناء دعم خالل من للمنظومة فيذيةالتن الذرا 
 الصــــلة ذات واملمارســــات التنظيمية لألطر مســــتقل اســــتعرا  تقدمي يف 2018 عام الســــتعرا  الرئيســــي
 للمكت ، املميزة الســـــــــــــــمات روعيت وقد التحســـــــــــــــني. فرص حتديد ويف وإدارهتا املنظمة تنظيم يف املتبعة
 احملددة الثقافة التقرير وأكد اخلدمات. بتقدمي املتعلقة وواليته الذاي بالتمويل املتعلق طابعه ســـــــــــــــيما وال

  األعمال. جمال يف وناجح قوي وتوجه مرتفع مرونة مستوى من به تتمتع وما للمنظمة
 اليت اجملاالت بعض االســتعرا  حدد املنظمة، يف واإلدارة للتنظيم عموما اإلجيايب للتقييم ونتيجة - 27
 توصيات ثالث قدمت الغاية، هلذه وحتقيقا فيها. واملساءلة النزاهة تعزيز على العمل الضروري من أن ارتئي
 املتحـــدة األمم لربنـــامج التنفيـــذي اجمللس خالل من األعضـــــــــــــــــاء الـــدول إىل منهـــا اثنتـــان وجهـــت رمسيـــة،

 إىل وواحــدة املشــــــــــــــــاريع، خلــدمــات املتحــدة األمم للســـــــــــــــكــان/مكتــ  املتحــدة األمم اإلمنــائي/صـــــــــــــــنــدوق
  التنفيذي. املدير
 والرؤســــــــاء اإلدارية اهليئات من كل  مســــــــاعدة يف حاســــــــم بدور املســــــــتقلة الرقابة جلان وتضــــــــطلع - 28

 وأوصــــــى وفعاليتها. للحســــــابات الداخلية املراجعة وظيفة اســــــتقالل ضــــــمان ويف الرقابة تعزيز يف التنفيذيني
 بغية العتمادها للمكت  التابعة احلسـابات ملراجعة االسـتشـارية اللجنة اختصـاصـات تُنقح بأن االسـتعرا 
 واســتقالهلا اللجنة بوالية يتعلق فيما ســيما وال الرشــيد، واحلكم الرائدة املمارســات احتياجات مع مواءمتها
  أعضائها. تعيني وإجراءات وتشكيلها

 بليون 1.84 املنفــذة املشــــــــــــــــاريع قيمــة جممو  بلغ حيــث املكتــ ، ارتبــاطــات حجم إىل وبــالنظر - 29
 باالعتمادات االهتمام األعضــــــــــــاء الدول تواصــــــــــــل بأن التوصــــــــــــيات إحدى متثلت ،2017 عام يف دوالر

 األدىن. حده يشــــمل مبا منتظمة، فرتات على التشــــغيلي االحتياطي حالة تراجع وبأن للطوارئ املاصــــصــــة
 معين موظف وظيفة إنشـــــــــــاء طريق عن ســـــــــــيما وال خالقيات،األ إطار تعزيز إىل الداعية التوصـــــــــــية وكانت
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 اليت للمكت  التنفيذية اإلدارة من ترحي  ُمل املســـــــــــــــتوى، رفيعة برتبة التفرغ أســـــــــــــــاس على باألخالقيات
  الوظيفة. هذه لشغل االستقدام عملية أوىل، كاطوة  بدأت،
 يف للتحســــــني، مقرتحات متثل اليت الرمسية غري التوصــــــيات من ســــــلســــــلة أيضــــــا التقرير ويتضــــــمن - 30

  واالتصاالت. املعلومات وتكنولوجيا البشرية املوارد وإدارة التنفيذية، واإلدارة الرقابة، قبيل من جماالت
 اســـــــــــــــتعرا  على املكت  برد ،2018/23 قراره من 9 البند يف علما، التنفيذي اجمللس وأحاط - 31
  (.DP/OPS/2018/6) املشرتكة التفتيش وحدة
 

 منظوم  مؤسددددسدددد ت في المخ لف ت عن ب لمبّلغين المتعلق  والمم رسدددد ت السددددي سدددد ت اسددددتعرا   
  (JIU/REP/2018/4) المتحدة األمم
 باملبلغني املتعلقة واملمارسات السياسات لتقييم اليونسكو من مقرتح على بناء االستعرا  أجري - 32
 املقرتح وتزامن احلماية. من الكافية املستويات على املاالفات عن املبلغني حصول لضمان املاالفات عن
 بإعالن املتحدة األمم منظومة ملســـــــــــــــســـــــــــــــات من املاالفات عن مبلغون فيها قام بارزة حاالت عدة مع

 وعمليات لســـــياســـــات تقييما التقرير ويتضـــــمن األخرية. الســـــنوات يف متنوعة ألســـــباب املأل على خمالفات
 وعشـرون مثاين وعددها املتحدة األمم منظومة ملسـسـات مجيع يف وتنفيذها االنتقام من احلماية وإجراءات
 توصـــــيات 9 و التشـــــريعية اهليئات إىل موجهتان توصـــــيتان منها توصـــــية، 11 التقرير ويتضـــــمن ملســـــســـــة.
  التنفيذيني. الرؤساء إىل موجهة
 سـياسية 23 وعددها االنتقام، من احلماية بشـأن القائمة السـياسـات أن إىل االسـتعرا  وخلص - 33
 املمارسات أفضل معايري متطلبات مجيع بالكامل تليب سياسة أي تتضمن ال مشاركة، منظمة 28 تشمل
 الرقابة مكت  رئيس - الرئيسية الوظائف استقالل يف قصور أوجه هناك وكانت السياسات. بتلك املتعلقة
ياســـــــــــــــات تنفيذ تدعم اليت - املظامل وأمني األخالقيات ومكت   ذلك يف مبا االنتقام، من احلماية ســـــــــــــــ
 ســــــــنوية تقارير تقدمي وعدم املســــــــتقلة الوظائف أداء وازدواجية املناصــــــــ ، لشــــــــغل زمنية حدود وجود عدم
 والشــكاوى الســلوك/املاالفات ســوء حاالت عن اإلبالغ عملية أعيقت وقد اإلدارية. يئاتاهل إىل مباشــرة
 على والتأخري اإلبالغ آليات اســــــــــتقرار وعدم البيانات تضــــــــــارب بســــــــــب  معها والتعامل باالنتقام املتعلقة
 دراســـــــــــــــة نتائج كشـــــــــــــــفت  ذلك، على وبناء احلاالت. مع التعامل يف املعايري وغياب املســـــــــــــــتويات خمتلف

 عن الرضـــــا مســـــتويات اخنفا  عن املوضـــــو  هذا بشـــــأن مشـــــارك 16 000 حنو مع أجريت اســـــتقصـــــائية
 وانعدام واملااطر الشاصية املااوف من جمموعة بسب  اإلبالغ يف كبري  نقص وعن احلاالت مع التعامل
 والعمليات. والوظائف النظم يف الثقة
 ســــياســــات وضــــع التشــــريعية اهليئات تضــــمن بأن التقرير يوصــــي املذكورة، القصــــور أوجه وملعاجلة - 34

 الرؤســــــــــــــــاء ضــــــــــــــــد املوجهــة االدعــاءات مبعــاجلــة التحــديــد وجــه على للقيــام 2020 عــام حبلول وإجراءات
 واالنتقام الســــلوك/املاالفات ســــوء حاالت يف رئيســــي بدور تضــــطلع اليت الوظائف تتمتع وأن التنفيذيني؛
 إىل الدعوة وتوجه التشريعية. اهليئة إىل أنشطتها عن بانتظام الوظائف تلك تبلغ وأن املناس ؛ باالستقالل
 وتنقيح املوضـــــــــو ؛ هذا على للمديرين املوجه التدري  ضـــــــــمان منها مهام مجلة ألداء التنفيذيني الرؤســـــــــاء
 وآليات لإلبالغ، قنوات إقامة وكفالة املمارســــات؛ أفضــــل مع يتماشــــى مبا االنتقام من احلماية ســــياســــات
 واالنتقام. السلوك سوء حاالت مع للتعامل بالوضوح تتسم موحدة تشغيلية وإجراءات الطعون، لتقدمي
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 الرؤســــــــــــــــاء جملس تعليقــات تلقي بعــد 2019 عــام يف العــامــة اجلمعيــة على التقرير وســـــــــــــــيعر  - 35
  التقرير. على التنفيذيني

 
 بين التع ون تعزيز طريق عن اإلداري الدعم خدم ت تقديم في والفع ليددددددد  الكفددددددد ءة تحسين فرص  

 (JIU/REP/2018/5) الو  الت
 يف الوكــاالت بني التعــاون خالل من كبرية  كفــاءة  أوجــه حتقيق إمكــانيــة إىل االســـــــــــــــتعرا  خلص - 36
 املتوازية، اإلدارية اهلياكل يف املتمثلة احلالية املمارســـــــــــــــة أن إىل وأشـــــــــــــــار اإلداري. الدعم خدمات تقدمي
 فرتة منذ تكليف صدور من الرغم وعلى مربر. غري بشكل التكلفة باهظة القطري، الصعيد على سيما وال
 متواضعا. الفعلي اإلجناز مستوى كان  القطري، الصعيد على الدعم خدمات بتوحيد طويلة
 وفورات بتحقيق دقيقة بتوقعات اخلروج املمكن من يكن مل البيانات، يف احلالية الثغرات وبسـب  - 37
 وجدير للغاية كبري  الفرصـــــــــة حجم بأن التقييم أفاد ذلك، ومع األعمال. لتســـــــــيري املشـــــــــرتكة العمليات من

 مليون 300 حوايل أي احلايل، اإلنفاق معدل من املائة يف 15 إىل 10 حدود يف - حتقيقه إىل بالســـــــــعي
 للنهو  املعقــد الطــابع شــــــــــــــــأن من التقليــل عــدم ينبغي أنــه التقرير وأكــد دوالر. مليون 500 إىل دوالر

 زيادة عن الناجتة املكاســــــــــ  أن من الرغم على ذلك، على وبناء األعمال. لتســــــــــيري املشــــــــــرتكة بالعمليات
 واالستثمار. والوقت اجلهد استدامة يستلزم حتقيقها فإن كبرية،  تكون أن ميكن الكفاءة
 النتائج األعمال تســـــــــــــيري عمليات واســـــــــــــرتاتيجية “األداء توحيد” مبادرة مثل مبادرات حتقق ومل - 38
 بعض يف اإلشـــــــــــارة من الرغم وعلى اآلن. حىت األعمال لتســـــــــــيري املشـــــــــــرتكة بالعمليات يتعلق فيما املرجوة
 على اخلدمات لتقدمي املتكاملة املراكز” باســـــــــــــــم وكوبنهاغن فريدي، وكابو وبرازيليا، هانوي، إىل األحيان
 وظل املشــــــــــــرتكة. األعمال تســــــــــــيري عمليات لتوحيد جاهزا منوذجا منها أي يقدم مل ،“القطري دالصــــــــــــعي
 يف يتثمل كان  منه اهلدف أن من الرغم على الوحيد، املشـــــــــــــرتك املكت  فريدي كابو  يف املشـــــــــــــرتك املكت 
 اليت القطرية املتحدة األمم ألفرقة مناسـبا يكون أن ميكن هنجا املكت  هذا وقدم أخرى. مكتبا 20 إنشـاء
 احلجم. صغرية برامج تنفذ
وخلص االســــــــــــــتعرا  إىل أن احلواجز البريوقراطيـــة ال تزال تعيق التعـــاون، وأن االعرتاف املتبـــادل  - 39

بالســــياســــات واإلجراءات اخلاصــــة بكل فريق مل يصــــل بعد إىل مســــتوى النضــــج، وأن اآلليات املشــــرتكة بني 
املشـــــــــــــرتكة لتســـــــــــــيري األعمال حباجة إىل املراجعة وأن أفرقة األمم املتحدة الوكاالت الرامية إىل دعم العمليات 

القطرية غري قادرة على إحراز تقدم بنفس الوترية. وأوصـــــى بأن تتاذ تدابري للتغل  على احلواجز البريوقراطية 
ف من خالل ترتيبات االســــــتضــــــافة، وأن يطبق منوذج املكت  املشــــــرتك على نطاق أوســــــع، وأن يطبق االعرتا

املوظفني  يف املئة من 75املتبادل كوســــــــــــيلة لتوحيد القدرات. وملا كانت مخس منظمات تســــــــــــتأثر بأكثر من 
 املوحدة. اإلداريني والنفقات على الصعيد القطري، أوصى االستعرا  بتكليفها بقيادة وضع الرتتيبات

 األمم نظومةم نطاق على املشــــــــرتكة للادمات منتدى أو جملس بإنشــــــــاء االســــــــتعرا  وأوصــــــــى - 40
 هلا. التنفيذي والتصــــميم العاملي الصــــعيد على املشــــرتكة باخلدمات اخلاصــــة اجلدوى دراســــة لوضــــع املتحدة
 عن النظر بصــرف اإلداري، الدعم لوظائف املاصــصــة املوارد حتديد ضــرورة على أيضــا االســتعرا  وشــدد
 للمضــــي أداء ملشــــرات ووضــــع هبا، الكفاءة تعريف يتعني اليت الطريقة توضــــيح أجل من التمويل، مصــــدر
 العام. النطاق على األداء بيانات ونشر التحسني عملية يف قدما
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 منظوم  في واالجتم ع ت المؤتمرات مرافق إلى اإلع ق  ذوي األشددددددددخ ص وصددددددددول إمك ني  تعزيز  
 (JIU/REP/2018/6) المتحدة األمم
 احلالة تقييم أجل من املتحدة لألمم العامة األمانة من مقدم مقرتح على بناء االســـــــتعرا  أجري - 41
 األمم منظومة يف واالجتماعات امللمترات مرافق إىل اإلعاقة ذوي األشـــــــــــــــااص وصـــــــــــــــول إلمكانية الراهنة
 كيانات  تنظمها اليت االجتماعات من الكبري احلجم إىل بالنظر مناســـــــــــ ، وقت يف املقرتح وجاء املتحدة.
 يف 15 حوايل يشــكلون الذين اإلعاقة، ذوي األشــااص متكني ضــمان إىل واحلاجة املتحدة األمم منظومة
 العقبات التقرير وحيدد العامة. القرارات صــــــــنع عمليات يف الكاملة املشــــــــاركة من العامل، ســــــــكان من املائة

 للتنفيذ قابلة توصـــــــيات ويتضـــــــمن الوصـــــــول، إمكانية تعزيز إىل الرامية اجليدة املمارســـــــات وكذلك والعوائق
 التشـــــــــريعية اهليئات إىل موجهة إحداها توصـــــــــيات، 10 يتضـــــــــمن وهو احلايل. الوضـــــــــع حتســـــــــني أجل من
 من مزيدا رمسية غري توصــية 19 تقدم ذلك، إىل وباإلضــافة التنفيذيني. الرؤســاء إىل موجهة توصــيات 9 و

 حتسينات. إلجراء املقرتحات
 يف موجودة غري الوصــــــول إمكانية مبعاجلة املعنية التشــــــريعية الواليات أن إىل االســــــتعرا  وخلص - 42
 الوصــول إمكانية بشــأن مكرســة رمسية ســياســة لديها فقط كيانات  ثالثة وأن املتاصــصــة، الوكاالت معظم
 أعدت فقد ذلك، ومع املنظومة. نطاق على الوصـــــــول إمكانية بشـــــــأن دولية معايري أي تســـــــتادم ال وأنه
 الســــياســــات وضــــع يف اســــتادامها ميكن الوصــــول إمكانية بشــــأن إرشــــادية توجيهية مبادئ منظمات عدة

 املعلومات تكنولوجيـا خـدمـات من الكثري بتوفري املنظمـات معظم قيـام عـدم يف ذلـك وجتســــــــــــــــد واملعـايري.
 أيســـــر. وامللمترات االجتماعات إىل الوصـــــول جتعل اليت اخلدمات من ذلك وغري األســـــاســـــية واالتصـــــاالت

 جمال يف الرئيســــــي املقر يف نظرياهتا عن كبرية  بدرجة تتأخر امليدانية املكات  أن إىل االســــــتعرا  يف وأشــــــري
 ميكن اليت اخلدمات بتوفري املتعلقة األحكام ترصــــــــــــد ال حني يف إليها الوصــــــــــــول ميكن اليت اخلدمات توفري

  كافية.  بصورة اخلارجية املواقع يف إليها الوصول
 اتصــال جهات إنشــاء يلي: ما مشلت اليت التدابري االســتعرا  أوجز هذه، القصــور أوجه وملعاجلة - 43
 الوصــــول؛ بإمكانية املتصــــلة التنفيذية لألنشــــطة موحدة تشــــغيل إجراءات ووضــــع الوصــــول؛ بإمكانية معنية
 املتعلقة للمعلومات املســــــــبق والنشــــــــر الوصــــــــول؛ بإمكانية الصــــــــلة ذات للتكاليف أفضــــــــل دراســــــــة وإجراء

 منها؛ واالســــتفادة الوصــــول إلمكانية مراكز وإنشــــاء املســــتادمني؛ رضــــا عن تعليقات ومجع باالجتماعات
 وإدماج الوصـــــول؛ إلمكانية تقييمات وإجراء واالتصـــــاالت؛ املعلومات تكنولوجيا أدوات اســـــتادام وتعزيز
 الوكاالت بني فيما املشرتكة التنسيق آليات استادام وزيادة الشراء؛ عمليات يف الوصول إمكانية اعتبارات
 وإمكانية اإلعاقة مراعاة مسائل على املوظفني تدري  وضمان اجليدة؛ املمارسات تبادل أجل من وداخلها
 مجع وحتســني للموظفني؛ االســتقصــائية الدراســات يف الوصــول بإمكانية املتصــلة املســائل وإدماج الوصــول؛
 عن دورية تقارير تقدمي وضــــمان الوصــــول؛ إمكانية مســــائل بشــــأن رئيســــية أداء ملشــــرات ووضــــع البيانات
 الوصـــــول إمكانية حالة رصـــــد يف الرقابة هليئات دور وإعطاء التشـــــريعية اهليئات إىل الوصـــــول إمكانية حالة

  املتحدة. األمم منظومة ملسسات أعمال يف الوصول وإمكانية اإلعاقة مسائل إدماج وتعميم وتقييمها؛
 تعليقات تلقي بعد ،2019 عام يف العامة اجلمعية على االســــــــــتعرا  اســــــــــتنتاجات وســــــــــتعر  - 44
  التقرير. على التنفيذيني الرؤساء جملس
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 2030 لع   المسددددددددتدام  التنمي  خط  لخدم  ب لسددددددددي سدددددددد ت المتعلق  البحوث اسددددددددتيع ب تعزيز  
(JIU/REP/2018/7)  
 فريدا رصــــــــيدا باعتبارها بالســــــــياســــــــات املتعلقة البحوث بدور االعرتاف إىل االســــــــتعرا  يهدف - 45

 إنتاج جبعل الكفيلة الســـــــــــــــبل اخلتامي التقرير ويقرتح القرار. صـــــــــــــــنع يف دورها وإبراز املتحدة األمم ملنظومة
 بشـــــأن املنظومة نطاق على نوعه من اســــــتعرا  أول ميثل وهو وشــــــفافية. كفاءة  أكثر واســــــتيعاهبا البحوث
 القائمة، امللســـســـية واآلليات الســـياســـات على أدلة التقرير ويقدم بالســـياســـات. املتعلقة البحوث اســـتيعاب
 البحوث إنتاج أجل من املتحدة األمم ملنظومة املتاحة الســــــبل وحيدد اجليدة، واملمارســــــات القصــــــور وأوجه

 التاصصات املتعددة البحوث أ ية اهلجرة عن إفرادية دراسة وتوضح فعالية. أكثر حنو على واستادامها
 .2030 عام خطة تنفيذ أجل من والتعاونية
وحبث االســـتعرا  أوجه التقارب بني كل من العوامل الداخلية واخلارجية اليت أســـهمت، خالل كامل  - 46

  ومستادميها. ني العالقة بني موردي البحوثدورة البحوث، يف جودة املنتجات النهائية ومالءمتها، ويف حتس
 األول. االهتمام جمال هو داخليا الســياســات حبوث بإنتاج امللســســات قيام كيفية  وتوثيق وحتديد - 47
 أمور بني ومن وتفعيلها. البحثية لألنشــــــــــــــطة املنظمات فهم طريقة يف كبرية  تفاوتات االســــــــــــــتعرا  وأظهر
 مجيع يف دائما متســـق غري واســـتيعاهبا الســـياســـات حبوث جودة ضـــمان أن إىل االســـتعرا  خلص أخرى،

 يتعلق فيما الوضـــــــوح من يكفي ما هناك وليس التنظيمية. اإلســـــــرتاتيجية الرؤية يف مدمج أو امللســـــــســـــــات
  وأ يتها. استادامها لتتبع املناسبة الرصد وأطر البحثية املنتجات خمتلف بتصنيف
 للبحوث املتحدة األمم منظومة جان  من الفعلي االســـــــــــتادام يف اآلخر االهتمام جمال ويتمثل - 48
 األكادميية الشـــــــــــــــبكات مع وبالتشـــــــــــــــاور األخرى. البحثية والكيانات اجلامعات قبل من خارجيا، املنتجة

 من املمكنة واحللول القائمة التحديات بشــــــــــــأن اعتيادية غري متعمقة ورؤى أفكارا التقرير يقدم الرئيســــــــــــية،
 مستقلة. نظر وجهات
 من البحوث اســـــــــتيعاب أجل من القدرات تعزز أن املتوقع من بإجراءات االســـــــــتعرا  وأوصـــــــــى - 49
 األمم ملســـــــــســـــــــات بني فيما التعاونية بالبحوث يتعلق فيما املنظومة نطاق على الفرص تعزيز زيادة خالل
 مع تعزيزها أو شـــــــراكات وبناء اخلارجية املعرفة موارد من وجه أفضـــــــل على واالســـــــتفادة جهة، من املتحدة
 إىل موجهة توصــية يلي: كما  توصــية، 12 التقرير ويتضــمن أخرى. جهة من والبحثية، األكادميية األوســاط
 األمني إىل موجهة توصـــــــيات 3 و واالجتماعي؛ االقتصـــــــادي اجمللس إىل موجهة وتوصـــــــية العامة؛ اجلمعية
  املتحدة. األمم منظومة مللسسات التنفيذيني الرؤساء إىل موجهة توصيات 7 و العام؛
 

  التحقيق ت - جيم 
 لألنظمــة املزعومــة االنتهــاكــات على املشـــــــــــــــرتكــة التفتيش وحــدة ترّكز بــالتحقيقــات، يتعلق فيمــا - 50

 الداخلية، الرقابة هيئات ورؤســــاء التنفيذيون، الرؤســــاء يرتكبها اليت القائمة اإلجراءات من وغريها والقواعد
 توجد ال اليت املنظمات موظفو اســــــــتثنائية، وبصــــــــورة املوظفني، غري من األخرى املنظمات يف واملســــــــلولون

  حتقيقات. إجراء على داخلية قدرات لديها
 كيانات  أحد من شـــــــــــــكوى ذلك يف مبا الشـــــــــــــكاوى، من عددا الوحدة تلقت ،2018 عام ويف - 51
 االدعاءات أما التحقيقات. جمال يف وســـــــــــــــلطتها الوحدة والية نطاق خارج تقع جنيف، يف املتحدة األمم
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 التفتيش وحــدة يف املشــــــــــــــــاركــة املنظمــات إلحــدى العليــا بــاإلدارة فتتعلق الوحــدة هبــا أبلغــت اليت األخرى
 املعنية. املنظمة يف املاتصــة اهليئة إىل أحيلت حيث التقييم، من ملزيد الشــكاوى تلك ختضــع ومل املشــرتكة.
  املتاذة. اإلجراءات تقييم يف الوحدة تستمر ذلك، ومع
 

 وتنفيذه  المشتر   التفتيش وحدة توصي ت قبول - دال 
  اإلنترنت على التتبع نظ    

 أداة بوصــفه املشــاركة واملنظمات الوحدة تســتادمه أســاســي تطبيق هو اإلنرتنت على التتبع نظام - 52
 لقبول اإلحصـــــــــــــــائي والتحليل اإلبالغ ألغرا  وكذلك وحتديثها، التوصـــــــــــــــيات حالة لرصـــــــــــــــد إلكرتونية
 وتنفيذها. التوصيات

 خاص اتفاق شـــــــــــــــكل يف املتحدة لألمم العامة األمانة مع االتفاق 2018 عام يف بنجاح وأجنز - 53
 ونقله بالوحدة اخلاص اإلنرتنت على التتبع لنظام والصــــيانة االســــتضــــافة خدمات لتوفري اخلدمات مبســــتوى
 السابق. اخلدمات مقدم من
 على التتبع لنظــام جــديــدة وظــائف بتطوير واالتصــــــــــــــــاالت املعلومــات تكنولوجيــا مكتــ  ويقوم - 54

 يف إضــافية وظائف يوفر الذي الربنامج من اجلديد اإلصــدار ينفذ أن املتوقع ومن الوحدة. طلبتها اإلنرتنت
 .2019 عام من األول الربع
 

 التوصي ت عدد  
 املوجهة والرسالة واملذكرة التقرير حس  التوصيات عدد متوسط يف زيادة إىل أدناه اجلدول يشري - 55
  .2018 عام يف 7.4 إىل 2012 عام يف 6.4 من اإلدارة إىل
 

 2018-2012عدد التق رير والمذ رات والرس ئل الموجه  إلى اإلدارة والتوصي ت الص درة عن وحدة التفتيش المشتر  ، 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
اجملمو  للفرتة 

2012-2018 
         التق رير والمذ رات والرس ئل الموجه  إلى اإلدارة         

 50 6 9 11 5 7 5 13 املتعلقة باملنظومة ككل واملتعلقة بعدة منظمات

 42 1 2 25 6 3 2 4 املتعلقة بفرادى املنظمات

المجموع، التقددد رير والمدددذ رات والرسددددددددددددد ئدددل  
 92 7 11 36 11 10 7 17 الموجه  إلى اإلدارة

         التوصي ت

 317 49 56 74 33 61 28 65 املتعلقة باملنظومة ككل واملتعلقة بعدة منظمات

 128 3 20 26 16 16 6 44 املتعلقة بفرادى املنظمات

 445 52 76 100 49 77 34 109 مجموع التوصي ت 

 4,8 7,4 6,9 2,8 4,5 7,7 4,9 6,4 متوسط عدد التوصي ت بحس  الن تج 
 

 .2019 الثاين/يناير كانون  االنرتنت، عرب التتبع نظام :املصدر 
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 المنظم ت وبفرادى  كل  ب لمنظوم  المتعلق  التوصي ت وتنفيذ قبول معدالت  
يف املائة فيما  78ما قدره  2017و  2010بلغ متوســط معدل قبول التوصــيات الصــادرة بني عامي  - 56

يف املـائـة فيمـا يتعلق بـالتقـارير على نطـاق املنظومة  70املنظمـات، و يتعلق بـالتقـارير واملـذكرات املتعلقـة بفرادى 
. وخالل الفرتة نفسها، بلغ معدل تنفيذ التوصيات املقبولة يف التقارير واملذكرات املتعلقة (1))انظر الشكل أدناه(

 نظومة.امل يف املائة فيما يتعلق بالتقارير على نطاق 85يف املائة، و  74بفرادى املنظمات ما قدره 
 يف جــداا  منافضـــــــــــــــــة تنفيــذ معــدالت حــدوث يف التنفيــذ معــدل يف امللثرة العوامــل أحــد ومتثــل - 57
 عامي بني الفرتة خالل املنظمات فرادى يف واإلدارة للتنظيم اســـــــتعراضـــــــا 15 أصـــــــل من اســـــــتعراضـــــــات 3

 توصـــــــــــــــيــاهتــا تنفيـــذ أجـــل من إجراءات من اختـــذتـــه ملـــا املنظمـــات على الوحـــدة وتثين .2017 و 2010
 عام من املشـــــــــــــــاركة املنظمات جان  من والتنفيذ القبول معدالت إمجايل يبني الذي الثاين، املرفق )انظر
 (.2017 عام إىل 2010
  الشكل

 المقبول  التوصددددددددددي ت تنفيذ ومعدل المشددددددددددتر   التفتيش وحدة توصددددددددددي ت قبول معدل متوسددددددددددط  
(2010-2017) 

 )بالنسبة املئوية( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 .2019 الثاين/يناير كانون  االنرتنت، عرب التتبع نظام :املصدر 

  

__________ 

، مل يكن كل من برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز 2019يف كانون الثاين/يناير  (1) 
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومكت  األمم املتحدة املعين باملادرات واجلرمية ومنظمة السياحة العاملية قد قدم أي مدخالت 

 .2017عن عام 

70 70

78
85 85

74

تيش مجيع تقارير ومذكرات وحدة التف
املشرتكة

لقة بعدة املتعلقة باملنظومة ككل واملتع
منظمات

املتعلقة بفرادى املنظمات

معدل القبول معدل التنفيذ
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 الث ني الفصل
  2019 لع   التوقع ت  

 واملســاءلة، الشــفافية تعزيز خالل من التنظيمية الفعالية حتســني على املشــرتكة التفتيش وحدة تركز - 58
 أفضل على االستفادة على املنظمات مساعدة أجل من والكفاءة والتنسيق اجليدة، املمارسات من والتعلم
 إىل احلاجة وتتزايد األســــاســــي. نظامها من 5 املادة يف عليه املنصــــوص النحو على املتاحة، املوارد من وجه
 املوارد اســـــــتادام عن املســـــــاءلة تتطل  إصـــــــالح بيئة يف املســـــــتقلة، اخلارجية الرقابة جان  من الدعم هذا

 واألثر. الفعــاليــة تعزيز أجــل من التشـــــــــــــــغيــل وأمنــاط الثقــافــة يف والتغريات والتعلم والنزاهــة وكفــاءة، بفعــاليــة
 الوقت يف سينجز العمل برنامج أن من والتأكد ،2019 عام يف الطل  هلذا االستجابة الوحدة وستواصل
 اجلودة. من عال مستوى وعلى املناس 
 مشــــاريع مثانية وتكمل .2018 عام يف بدأت مشــــاريع مثانية 2019 عام يف تســــتكمل وســــوف - 59
 تشمل 2019 عام عمل برنامج يف الثمانية املشاريع من ستة أن ورغم .2019 لعام العمل برنامج أخرى

 استعرا  استمرار لضمان والتنظيم لإلدارة استعراضني الوحدة أضافت املنظومة، نطاق على استعراضات
  عملها. برنامج يف بارزة كميزة  املنظمات فرادى
 عام إىل 2010 عام من الفرتة املشـــــــــــــــرتكة التفتيش لوحدة احلايل االســـــــــــــــرتاتيجي اإلطار ويغطي - 60

 للســـنوات الحق اســـرتاتيجي إطار وضـــع يف 2019 عام يف للوحدة اهلامة األنشـــطة أحد ويتمثل .2019
 واليتها تأكيد تكرار أجل من للوحدة فرصة االسرتاتيجي اإلطار ويوفر (.2020-2029) القادمة العشر
 يتعلق فيما املتحدة األمم منظومة نطاق على الوحيدة املســـــــــــــــتقلة اخلارجية الرقابة هيئة بصـــــــــــــــفتها الفريدة
 إجنازاهتا بتقييم الوحدة وســـتقوم املســـتقبل. يف الوالية تلك تنفيذ كيفية  وحتديد والتحقيق، والتقييم بالتفتيش

 االعتبار يف يأخذ اســـرتاتيجي إطار وضـــع أجل من املســـتفادة الدروس وتطبيق الســـابق العمل إطار ظل يف
 التنظيمية واإلصالحات العاملية االتفاقات من وغريها 2030 عام خطة بدعم املنظومة نطاق على االلتزام
 الرابعة املســـــتأنفة دورهتا يف العامة اجلمعية إىل االســـــرتاتيجي اإلطار وســـــيقدم والتحديات. التغريات وســـــائر
 .2019 لعام املشرتكة التفتيش لوحدة السنوي التقرير إطار يف والسبعني
 التواصل تعزيز أجل من هبا اخلاصة التوعية اسرتاتيجية بتحديث الوحدة ستقوم ،2019 عام ويف - 61
 زيادة التوعية أنشــــــطة وســــــتشــــــمل املشــــــاركة. واملنظمات األعضــــــاء والدول املصــــــلحة أصــــــحاب مع الفعال
 أن ميكن اليت واملســـــــا ة الناشـــــــئة التحديات بشـــــــأن املعلومات تبادل أجل من املنظمات قيادة مع التعاون
 قبل من املشــرتكة التفتيش وحدة إىل عرو  تقدمي املشــاركات وســتشــمل املســتقلة. اخلارجية الرقابة تقدمها
  املدعوين. واإلدارات املنظمات رؤساء
 التشـــــــــــــريعية األجهزة إىلاملوجهة  دعوهتاالتأكيد على  72/269 قرارها يف العامة اجلمعية وكررت - 62

 ومناقشتها الوحدة عن الصادرة الصلة ذات التوصيات يف وافية بصورة النظر أجل من املشاركة للمنظمات
 ذلك يف مبا التنفيذيني، الرؤســــــاء أيضــــــا وشــــــجعت املناســــــ . الوقت يف بشــــــأهنا ملموســــــة إجراءات واختاذ
 الرؤســـاء جملس خالل من الوحدة عن الصـــادرة للتوصـــيات املنســـقة اســـتجابتهم حتســـني على العام، األمني

 إنشاء املشاركة للمنظمات التنفيذيني الرؤساء إىل أيضا العامة اجلمعية طلبت نفسه، القرار ويف التنفيذيني.
 مبتابعة الوحدة وســــــتقوم العليا. اإلدارة إىل املشــــــرتكة التفتيش ةبوحد التنســــــيق جهة من مباشــــــر إبالغ خط
 .2019 لعام السنوي تقريرها يف احملرز التقدم عن وستبلغ القرار، من اجلوان  تلك تنفيذ ورصد

https://undocs.org/AR/A/RES/72/269
https://undocs.org/AR/A/RES/72/269
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 الث لث الفصل
  2019 لع   العمل برن مج  

 جمموعة يف ،2019-2018 الشـــــــــــــــتوية دورهتا خالل عملها برنامج إعداد عند الوحدة، نظرت - 63
 والتنســــــيق الرقابة وهيئات املشــــــاركة املنظمات مع أجرهتا اليت املشــــــاورات عن املنبثقة املواضــــــيع من واســــــعة
 مشـــــاريع ســـــتة ،2018 األول/ديســـــمرب كانون  يف الوحدة اعتمدته الذي العمل برنامج ويشـــــمل األخرى.
  اخلامس(. املرفق )انظر واإلدارة للتنظيم واستعراضني املنظومة نطاق على
 وســـــــــيتألف أدناه(. املوجزات )انظر جديدة مشـــــــــاريع مثانية 2019 لعام العمل خطة وتتضـــــــــمن - 64
 من املرح لة الثمانية املشـــــاريع إجناز على العمل عن فضـــــال ،2019 لعام املقررة املشـــــاريع من الوحدة عمل
  .2018 لعام العمل خطة
 

 2019 لع   العمل برن مج في المدرج  المش ريع عن موجزات  
 في الخدم ت لتوفير خ رجي  بمص در االستع ن  في المع صرة والمم رس ت السي س ت استعرا   

 المتحدة األمم منظوم  مؤسس ت
 خارجية مبصـــادر املتحدة األمم منظومة ملســـســـات الســـتعانة والتنظيمي التشـــريعي اإلطار ُوضـــع - 65
 واملمارســــــــات امللســــــــســــــــات تطورت الوقت، ذلك ومنذ تقريبا. عقدين قبل التجارية اخلدمات مقدمي من
 رقابية تقارير أي صـــــــــدور عدم جان  إىل التطورات، وهذه كبري.  بشـــــــــكل نطاقها واتســـــــــع حجمها وازداد
 املعاصــرة واملمارســـات االحتياجات اســـتعرا  املناســـ  من جتعل عقد، من أكثر منذ املوضـــو  هذا بشـــأن
 مالءمة مدى تقييم االستعرا  هذا يف وسيجري املنظومة. نطاق على خارجية مبصادر االستعانة جمال يف

 ممكنة. تعديالت أي إىل واحلاجة خارجية مبصـــــــــادر باالســـــــــتعانة املتعلقة التوجيهية واملبادئ الســـــــــياســـــــــات
 ذلك يف مبا خارجية، مبصــــادر لالســــتعانة التشــــريعية املعايري املنظمات امتثال أيضــــا االســــتعرا  وســــيتناول
 واحلفاظ للمنظمة، الدويل الطابع على واحلفاظ واألمن، والســـــــــــــــالمة والكفاءة التكلفة حيث من الفعالية
  املوظفني. على السلبية اآلثار وجتن  والعمليات، اإلجراءات سالمة على
 يرتبط وما املســـــتادمة والتعاريف خارجية، مبصـــــادر االســـــتعانة تشـــــمله ما االســـــتعرا  وســـــيقيِّم - 66

 ضـــــــرورة مدى تقييم إىل ســـــــيهدف وهو بالســـــــمعة. اإلضـــــــرار خماطر من اخلارجيني املوردين على دباالعتما
 واملنظومة املنظمة إلدارة اجلارية اإلصــالحات ضــوء يف والتنظيمية التشــريعية األطر على تغيريات أي إدخال
 يســــــتعان اليت واخلدمات باألنشــــــطة املتعلقة احلوكمة وترتيبات الداخلية الرقابة أطر مالءمة ومدى اإلمنائية،
 وحتديد خارجية، مبصــادر باالســتعانة املتعلقة املســائل بشــأن الكيانات بني والتنســيق خارجية، مبصــادر فيها

 يف الرقابية الكيانات أجنزهتا اليت األعمال إىل االستعرا  وسيستند املستفادة. والدروس اجليدة املمارسات
 املشــــــرتكة التفتيش وحدة أجرهتا اليت الدراســــــات ذلك يف مبا لتوصــــــياهتا، املنظمات تنفيذ ومدى اجملال هذا

JIU/REP/1997/5 و JIU/REP/2002/7.  
 

https://undocs.org/ar/JIU/REP/1997/5
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2002/7
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 األمم منظوم  مؤسدددددددددددسددددددددددد ت في المتخذة المم ثل  والتدابير الموظفين تب دل برامج اسدددددددددددتعرا   
 الو  الت بين فيم  التنقل بش ن المتحدة
 بني فيما األخرى التنقل وأشــــــــــــكال املوظفني تبادل على املتحدة األمم منظومة يف األنظمة تنص - 67

 الراهنة احلالة االستعرا  هذا وسيبحث األقل. على شكليا طويلة، فرتة منذ ذلك على وتشجع الوكاالت
 التدابري بني التمييز مع واســــتادامها، الوكاالت بني فيما التنقل أشــــكال من وغريها املوظفني تبادل لربامج
 االســــــتعرا  وســــــيحاول التوقع. هذا تشــــــمل ال اليت وتلك املوظفني عودة توقع تشــــــمل اليت زمنيا احملدودة
 2030 عام خلطة دعما املتحدة األمم منظومة يف األفقي التعاون من مزيد إىل احلاجة كانت  إذا ما تقييم

 إىل املنظمـــات حـــاجـــة ازديـــاد على تـــدل القطريـــة املتحـــدة األمم أفرقـــة تشـــــــــــــــكيـــل يف املتوخـــاة والتغيريات
 ملنظومة التابعة األخرى امللسسات يف املتوافرة الفنية واخلربات املعارف من ُمددة، زمنية لفرتات االستفادة،
  صلة. ذات أخرى ملسسات أو منظمات يف أو املتحدة األمم
 أيضـــــا وســـــيتناول االســـــتفادة. هذه لتمكني القائمة الرتتيبات مالءمة مدى االســـــتعرا  وســـــيقيِّم - 68

 احتيــاجــات تليب كــانــت  إذا ومــا كــان،  نو  أي من الوكــاالت، بني فيمــا التنقــل لتمكني القــائمــة اآلليــات
 القيـــام ولـــدى كـــاف.  حنو على املهين التطوير جمـــال يف املوظفني وتطلعـــات العـــاملـــة القوة من املنظمـــات
 املوظفني تنقل عن 2010 لعام تقريرها يف قدمتها اليت التوصـــيات تنفيذ حالة الوحدة ســـتســـتعر  بذلك،
 املتحـــدة األمم ملنظومـــة التـــابعـــة املنظمـــات يف اخلـــاصـــــــــــــــــة واحليـــاة العمـــل بني والتوازن الوكـــاالت بني فيمـــا
(JIU/REP/2010/8،) الوكاالت. بني فيما بالتنقل املتصلة املسائل تناول الذي 
 

 المتحدة األمم منظوم  في اللغ ت تعدد  

 قيم من قيمة اللغات تعدد بأن والســـــتني، التاســـــعة دورهتا منذ وتكرارا، مرارا العامة اجلمعية أقرت - 69
 شـــلون ومنســـقة العام األمني بقيادة العامة، األمانة يف إجراءات تتاذ ذلك، ضـــوء ويف األســـاســـية. املنظمة
 األمم هبا تعمل اليت الطريقة يف الضـــــــــــــــرورة هذه مراعاة لضـــــــــــــــمان العامة، األمانة نطاق على اللغات تعدد

 يف بعـد أكلهــا تلت ومل تحــدةامل األمم منظومــة نطــاق على متفــاوتــة تزال ال اجلهود تلــك أن غري املتحــدة.
 العامة. األمانة
 متســــــق إطار وضــــــع حنو اللغات، تعدد شــــــلون منســــــقة طريق عن خطوات، العام األمني ويتاذ - 70

 العامة اجلمعية دعت اللغات، تعدد بشـــــــــــأن 71/328 القرار ففي اللغات. بتعدد املتعلقة للســـــــــــياســـــــــــات
 متســــــق إطار وضـــــــع طريق وعن التنفيذيني، الرؤســـــــاء جملس يف دوره خالل من يدعم، أن إىل العام األمني

 األمم منظومة يف اللغات بتعدد يتعلق فيما ومنســق شــامل هنج اتبا  ذلك، األمر اقتضــى إذا للســياســات،
 اللغات تعدد عن املشــــــــــرتكة التفتيش وحدة تقرير يف الواردة الصــــــــــلة ذات التوصــــــــــيات مراعاة مع املتحدة،

(JIU/REP/2011/4.) 
 املنظمة قيم من قيمة منزلة إىل اللغات تعدد ترقية هبا جتسدت اليت الطريقة االستعرا  وسيحدد - 71

 تعدد منظور مراعاة تعميم لدعم توصــــيات أيضــــا وســــيقدم املتحدة. األمم كيانات  عمليات يف األســــاســــية
 اللغات. بتعدد املتعلقة للسياسات متسق إطار إعداد سياق يف املتحدة، األمم منظومة نطاق على اللغات
 املشـــــــــــــــرتكــة التفتيش لوحــدة الســــــــــــــــابقني للتقريرين متــابعــة الــدراســــــــــــــــة ســـــــــــــــتتضـــــــــــــــمن ذلــك، على وعالوة
(JIU/REP/2002/11 و JIU/REP/2011/4) املتعلقة احلالية التمويل وآليات التوظيف لرتتيبات واستعراضا 

 أعاله املذكورة املســـــــائل ملعاجلة املناســـــــبة بالتدابري والتوصـــــــية املمارســـــــات أفضـــــــل وحتديد اللغات، خبدمات

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2010/8
https://undocs.org/ar/A/RES/71/328
https://undocs.org/ar/A/RES/71/328
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2011/4
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 على احلصــــول وإمكانية احلديثة، التكنولوجيات واســــتادام املوظفني، اســــتقدام مثل هبا، لةاملتصــــ واملســــائل
 اللغـات بني التكــافل حتقيق أجــل من املتحــدة لألمم الشـــــــــــــــبكي املوقع وتطوير الوثــائق، وتوزيع املعلومــات،
 أخرى. أمور بني من الرمسية،
 

 المتحدة األمم منظوم  في التعلم دعم إلى الرامي  واألطر والبرامج السي س ت  
 والربامج للسياسات املتحدة األمم منظومة نطاق على استعراضا املشرتكة التفتيش وحدة ستجري - 72
 يف وخاصــــــة القائمة، الســــــليمة املمارســــــات حتديد االســــــتعرا  وســــــيحاول التعلم. دعم إىل الرامية واألطر

 بناء تعزيز يف تســـــــــهم أن ميكن اليت التدري ، مبادرات من وغريها اإللكرتوين التعلم منصـــــــــات اســـــــــتادام
 األمم منظومة ملسسات إىل املسندة بالواليات يتعلق فيما التدريبية والربامج السياسات ومالءمة القدرات
 املوارد اســـــــــتادام يف الكفاءة حيث ومن املوضـــــــــوعية األ ية زاوية من املالءمة هذه يف وســـــــــينظر املتحدة.
  للتعلم. املاصصة

 وأطر وبرامج ســــياســــات إدارة بتحســــني الكفيلة الســــبل حبث إىل ســــريمي االســــتعرا  كان  ولئن - 73
 للتنسيق املتاحة الفرص استكشاف على خاص بوجه الرتكيز سينص  امللسسات، بفرادى اخلاصة التعلم
 اجلهات خمتلف مع املمكنة التآزر أوجه عن فضـــــــــــــــال املنظومة، نطاق على التكاليف وتقاســـــــــــــــم والتعاون
 جمال يف اجلديدة التكنولوجيات لدور خاص اهتمام وسيوىل بينها. وفيما والتدري  التعلم خلدمات املقدمة
 اســــــتادام بشــــــأن والتعلم جهة، من التعلم، أجل من التكنولوجيات اســــــتادام مزدوج: منظور من التعلم،

  أخرى. جهة من اجلديدة، التكنولوجيات
 توصـــيات االســـتعرا  ســـيقدم املشـــرتكة، التفتيش لوحدة لســـابقةا التقارير اســـتنتاجات على وبناء - 74
 اســـرتاتيجي إطار يف متســـقة بصـــورة بالســـياســـات املتعلقة البحوث واســـتيعاب التعلم أنشـــطة إدماج هبدف
 .2030 خطة سياق يف املعارف إلدارة نطاقا أوسع
 

 الك ريبي البحر ومنطق  الالتيني  ألمريك  االقتص دي  اللجن  في واإلدارة التنظيم استعرا   

 العام األمني اقرتحه الذي النهج من األوىل املرحلة ،72/279 قرارها يف العامة، اجلمعية أيدت - 75
 الالتينية ألمريكا االقتصـــــــــــــــادية واللجنة اإلقليمي. الصـــــــــــــــعيد على اإلمنائية املتحدة األمم منظومة لتجديد
 هو منهـــا والغر  املتحـــدة، لألمم التـــابعـــة اخلمس اإلقليميـــة اللجـــان من واحـــدة الكـــارييب البحر ومنطقـــة
 اســتعرا  وســيجري الكارييب. البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا واالجتماعية االقتصــادية التنمية يف اإلســهام
 من املتوقعة املســــا ة ســــيتناول وهو نطاقا. األوســــع اجلارية التنظيم إعادة عملية ســــياق يف واإلدارة التنظيم
 كفاية  ومدى املتحدة، األمم ملنظومة التابعة األخرى اإلقليمية اهلياكل وبني بينها العمل وتقســـــــــــــيم اللجنة،
 الفعــال الــدعم بتقــدمي املتعلقــة التوقعــات لتلبيــة والتنظيمي اإلداري وهيكلهــا واإلداريــة، التنظيميــة إجراءاهتــا
 متابعة أيضــــــــــا االســــــــــتعرا  وســــــــــيتضــــــــــمن والوطين. اإلقليمي الصــــــــــعيدين على 2030 عام خطة لتنفيذ

 اســــتعرا  ذلك يف مبا املشــــرتكة، التفتيش وحدة أجرهتا اليت األخرى االســــتعراضــــات يف املقدمة للتوصــــيات
 2013 عام يف أجري الذي الكارييب البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية اللجنة يف واإلدارة التنظيم

(JIU/NOTE/2013/2.) 
 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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 المستقبلي  والمتطلب ت الح لي  المم رس ت المتحدة: لألمم المشتر   المب ني  
 قرارات يف عقود منذ القطري الصـــــــعيد على مشـــــــرتكة مبان   إنشـــــــاء ضـــــــرورة على التشـــــــديد جيري - 76

 األخرية، اآلونة ويف التنمية. أجل من التنفيذية باألنشــطة املتعلقة تلك ســيما وال العامة، للجمعية متالحقة
 املتحدة األمم منظومة تنظيم إعادة بشـــــــأن املقرتحات يف نظرها أثناء ،72/279 قرارها يف اجلمعية رحبت
 االقتضــــاء، عند األعمال، لتيســــري املشــــرتكة بالعمليات للنهو  العام األمني اختذها اليت بالتدابري اإلمنائية،

 إىل املشــــرتكة املباين بنســــبة الوصــــول يف يتمثل هدف   من تضــــمنته ومبا املوحدة، الدعم مكات  ذلك يف مبا
 والتــآزر الكفــاءة من أكرب قــدر وحتقيق املشـــــــــــــــرتك العمــل من للتمكني ،2021 عــام حبلول املــائــة يف 50

 العامل، أحنـاء مجيع يف املتحـدة األمم مبـاين من 2 900 حنو بني من أنـه العـام األمني وأفـاد واالتســــــــــــــــاق.
 .(2)املائة يف 16 املطّبق التعريف إىل استناداا  املشرتكة املباين نسبة تتجاوز ال
 إىل نقلها ميكن كبرية  وفورات حتقيق )أ( يلي: ما املشـــــــــــــرتكة األعمال تســـــــــــــيري عمليات من ويراد - 77

 جودة حتســــــــــــني )ج( املتطورة؛ اإلدارية املمارســــــــــــات وتطبيق التكنولوجيات إدماج حتســــــــــــني )ب( الربامج؛
 لكيانات الســـــــــماح )د( املااطر؛ وضـــــــــوابط ملقاييس واالمتثال العمالء رضـــــــــا حيث من املقدمة اخلدمات
 الكفاءة حتسـني إىل املشـرتكة املباين تلدي أن وميكن الربناجمية. ومهامها والياهتا على بالرتكيز املتحدة األمم
 وتعزيز املشــــــرتكة، للموارد الفعال واالســــــتادام التشــــــغيلية، التكاليف ختفيض خالل من التكلفة حيث من

 الوطين. ودون الوطين الصعيدين على موحد وجود وإتاحة األمن،
 وســــتســــتعر  مشــــرتكة مبان إجياد يف الســــابقة اخلربات من املســــتفادة الدروس الوحدة وســــتدرس - 78

 املستقبلية. االحتياجات لتلبية واقعية اسرتاتيجية وضع يف هبا االسرتشاد أجل من احلالية املمارسات
 

 المتحدة األمم منظوم  مؤسس ت في المؤسسي  المخ طر إدارة تنفيذ ح ل  استعرا   
 لتحديد ما منظمة نطاق على ومســــــــتمرة ومتســــــــقة منظمة عملية هي امللســــــــســــــــية املااطر إدارة - 79
 إدخال منذ الزمن من عقد حنو انقضى وقد املنظمات. أهداف حتقيق يف تلثر اليت واملااطر الفرص وإدارة
 الرشـــيدة للحوكمة رئيســـية أداة صـــارت وقد املتحدة. األمم منظومة ملســـســـات يف امللســـســـية املااطر إدارة

 التنفيذية. واإلدارة التنفيذيني والرؤساء اإلدارة هليئات بالنسبة واملساءلة
 التوصــــيات متابعة أجل من امللســــســــية املااطر إدارة لتنفيذ مســــتقالا  تقييماا  االســــتعرا  وســــيوفر - 80

 يف امللســـــســـــية املااطر دارةإ إدماج مســـــتوى وتقييم (؛JIU/REP/2010/4) الوحدة عن الصـــــادرة الســـــابقة
 املااطر حوكمة إطار واســـتعرا  القرارات؛ صـــنع يف أداة اعتمادها ومدى وعملياهتا املنظمة اســـرتاتيجيات

 وكذلك التنفيذية، واإلدارة التنفيذيني والرؤســــــــــــاء اإلدارة هليئات واضــــــــــــحة ومســــــــــــلوليات أدواراا  ينيط الذي
 إىل استناداا  التقييم، ووحدات والداخليني اخلارجيني احلسابات ومراجعي الرقابة، جلنة مثل الرقابية، اهليئات
 واملنظمات املتحدة األمم منظومة داخل السليمة واملمارسات املعايري وحتديد الثالثة؛ الدفا  خطوط منوذج
 الفعال التنفيذ يف به االضـــــــطال  امللســـــــســـــــية املااطر إلدارة ميكن الذي الدور وحتديد األطراف؛ املتعددة
 .2030 عام وخطة الرئيسية اإلصالح ملبادرات والكفل
 

__________ 

 www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/4_%20Common%20business%20انظر  (2) 
services%20and%20back-office%20functions.pdf. 
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 الجوي  لألرص د الع لمي  المنظم  في واإلدارة التنظيم استعرا   
 املنظمة باسم تأسست قد كانت  أن بعد 1950 عام يف اجلوية لألرصاد العاملية املنظمة أُنشئت - 81
 تابعة متاصـــصـــة وكالة بصـــفتها اجلوية، لألرصـــاد العاملية واملنظمة .1873 عام يف اجلوية لألرصـــاد الدولية
 واملنــاخ(، )الطقس اجلويــة األرصــــــــــــــــاد ميــدان يف الــدوليني والتنســـــــــــــــيق للتعــاون مكر ســــــــــــــــة املتحــدة، لألمم

 والــدوائر األخرى املتحــدة األمم وكــاالت مع وبــالتعــاون الصـــــــــــــــلــة. ذات اجليوفيزيــائيـة والعلوم واهليــدرولوجيــا
 صـــــــياغة يف املنظمة وتســـــــهم ومحايتها. البيئة رصـــــــد املنظمة تدعم ،املياه وشـــــــلون ويةاجل لألرصـــــــاد الوطنية

 والدويل. الوطين الصعيدين على السياسات
 املشـــاركة املنظمات يف واإلدارة التنظيم اســـتعرا  عمليات من ســـلســـلة من جزءاا  التقرير وُيشـــكِّل - 82
 التنظيمية لألطر شــامل تقييم تقدمي يف لالســتعرا  الرئيســي اهلدف ويتمثل دورياا. الوحدة هبا تضــطلع اليت

 الضوء يسلط حنو على اجلوية، لألرصاد العاملية املنظمة يف واإلدارة التنظيم بشأن الصلة ذات واملمارسات
 املاثلة. والتحديات حتسني إىل حتتاج اليت واجملاالت االهتمام، جماالت على
 مثل جماالت يف التحســـــــــــــينات من مزيد إلجراء املتاحة الفرص حتديد إىل االســـــــــــــتعرا  ويهدف - 83

 املــاليــة مواردهــا وإدارة االســـــــــــــــرتاتيجي، وختطيطهــا التنفيــذيــة، وإدارهتــا التنظيمي وهيكلهــا املنظمــة، حوكمــة
 أول يف املشـــــــــــــــرتكـة، التفتيش وحـدة وقـدمـت الرقـابيـة. وآليـاهتـا املعلومـات، وتكنولوجيـا وإدارة والبشـــــــــــــــريـة،
 (،JIU/REP/2007/11) 2007 عام يف اجلوية لألرصاد العاملية املنظمة يف واإلدارة للتنظيم جتريه استعرا 

 اإلدارة إىل موج هة توصــية 14 و املنظمة إدارة جملس إىل موج هة توصــية 13 منها توصــية، 27 جمموعه ما
 جدواها. واستمرار التوصيات تلك تنفيذ حالة من كل    االقتضاء حس  االعتبار يف وسُيلخذ التنفيذية.
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 األول المرفق

 2018 األول/ديسمبر   نون  31 في 2018 لع   العمل خط  تنفيذ ح ل   
 

 الرمز/تاريخ اإلجناز اسم املشرو 
  

 املتحدة األمم منظومة يف الداخلي التدري  برامج استعرا 
JIU/REP/2018/1 

 JIU/REP/2018/1/Corr.1 و
 يف الثالثي والتعاون اجلنوب بلدان بني فيما التعاون استعرا  يف الواردة التوصيات بشأن املرحلي التقرير
 JIU/REP/2018/2 (JIU/REP/2011/3املتحدة ) األمم منظومة

 JIU/REP/2018/3 املشاريع خلدمات املتحدة األمم مكت  استعرا  التنظيم واإلدارة يف
 JIU/REP/2018/4 املتحدة األمم منظومة ملسسات يف املاالفات عن باملبلغني املتعلقة واملمارسات السياسات استعرا 

 JIU/REP/2018/5  خدمات الدعم اإلداري عن طريق تعزيز التعاون بني الوكاالتفرص حتسني الكفاءة والفعالية يف

 JIU/REP/2018/6 إىل مرافق امللمترات واالجتماعات يف منظومة األمم املتحدة اإلعاقة ذوي األشااص وصول حتسني إمكانية

  JIU/REP/2018/7 2030 لعام املستدامة التنمية خطة بالسياسات خلدمة املتعلقة البحوث استيعاب تعزيز

 2019عام من املقرر إجنازه يف  املتحدة األمم منظومة يف السحابية احلوسبة خدمات إدارة
 2019من املقرر إجنازه يف عام  املستقبل واسرتاتيجيات املستفادة الدروس: املتحدة األمم منظومة يف امللسسي التغيري إدارة

 2019من املقرر إجنازه يف عام  استعرا  جلان الرقابة يف منظومة األمم املتحدة
 2019من املقرر إجنازه يف عام  منظومة األمم املتحدةالكوارث يف أعمال كيانات  خماطر من احلد استعرا  إدماج

 2019من املقرر إجنازه يف عام  استعرا  خطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
 2019من املقرر إجنازه يف عام  رية/اإليدزاستعرا  التنظيم واإلدارة يف برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البش

 2019من املقرر إجنازه يف عام  استعرا  التنظيم واإلدارة يف منظمة الطريان املدين الدويل
 2019من املقرر إجنازه يف عام  التحقيق وظيفة استعرا  حالة وظيفة التحقيق: التقدم احملرز داخل ملسسات منظومة األمم املتحدة يف تعزيــز

 

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2018/1
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2018/1/Corr.1
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2011/3
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2018/2
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2018/3
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2018/4
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2018/5
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2018/6
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2018/7
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  الث ني المرفق
 المقبول ، للتوصددددددددي ت وتنفيذه  المشددددددددتر   التفتيش وحدة توصددددددددي ت المشدددددددد ر   المنظم ت قبول ح ل   

2010-2017  
 ئوية(املنسبة بال)
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 الث لث المرفق
 وحدة تك ليف في لحصدددددددصددددددده  المئوي  والنسدددددددب  المشددددددد ر   المنظم ت ق ئم   

 2019-2018 للفترة المشتر   التفتيش
 النسبة املئوية املنظمة
 3,5 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  

 1,6 الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 0,6 منظمة الطريان املدين الدويل

 1,8 منظمة العمل الدولية

 0,2 الدوليةاملنظمة البحرية 

 0,5 االحتاد الدويل لالتصاالت

 4,2 منظمة الصحة للبلدان األمريكية

 0,8 برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز

 14,5 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 2,2 منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة

 2,8 املتحدة للسكانصندوق األمم 

 9,3 مفوضية األمم املتحدة لشلون الالجئني

 13,5 منظمة األمم املتحدة للطفولة 

 0,7 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

 15,1 األمم املتحدة

 1,9 مكت  األمم املتحدة خلدمات املشاريع

 3,7  الشرق األدىن وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف

 0,8 هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

 0,1 منظمة السياحة العاملية

 0,2 االحتاد الربيدي العاملي

 13,8 برنامج األغذية العاملي

 7,1 منظمة الصحة العاملية

 1,0 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 0,3 اجلويةاملنظمة العاملية لألرصاد 
 
  بالتنسيق املعين املتحدة األمم منظومة يف التنفيذيني الرؤساء جملس املصدر: 
 والبحث، للتدري  املتحدة األمم ومعهد املتحدة، لألمم العامة األمانةَ  املتحدة األمم مبنظمة املتعلق البندُ  يشمل مالحظة: 

 للمعاشات املشرتك والصندوق الدولية، العدل وُمكمة الدولية، املدنية اخلدمة وجلنة الدولية، التجارة ومركز
 بعثاتو  اخلاصة السياسية والبعثات احملاكم يشمل وال املتحدة. األمم وجامعة املتحدة، األمم ملوظفي التقاعدية
 السالم. حفظ
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  الرابع المرفق
 المشتر   التفتيش وحدة تكوين  

 كل  والية فرتة )تنتهي التايل النحو على 2018 عام يف املشـــــــــــــــرتكة التفتيش وحدة تكوين كان - 1
 قوسني(: بني املبينة السنة من األول/ديسمرب كانون  31 يف مفتش

 (2022) )اهلند( أشامكوالنغاري غوبيناثان 
 (2020) )املغرب( عفيفي عائشة 
 (2022) )هاييت( كازو  وسلي جان 
 (2021) األمريكية( املتحدة )الواليات كرونني  أ. إيلني 
  (2020) )رومانيا( دوميرتيو بيرتو 
 (2021) )هندوراس( كاييااس  فلوريس ت. خورخي 
 (2019) (اليابان) كاميوكا  كايكو 
 (2020) )كندا( كرمير  جريميايه 
 (2022) (الروسي االحتاد) لوزينسكي نيكوالي 
 (2022) )غامبيا( جاكسون - بروم إيلي سوكاي 
 (2020) )أملانيا( روشر غونكه 

 تنتا  أن على تنص اليت املشـــــــــــرتكة التفتيش وحدةل األســـــــــــاســـــــــــي النظام من 18 للمادة ووفقا - 2
 عضـــــــوي املشـــــــرتكة التفتيش وحدة انتابت للرئيس، ونائبا هلا رئيســـــــا مفتشـــــــيها بني من ســـــــنة كل  الوحدة
  التايل: النحو على 2019 لعام مكتبها

  رئيسا )غامبيا(، جاكسون - بروم إيلي سوكاي 
 للرئيس نائبا )رومانيا(، دوميرتيو بيرتو 
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 الخ مس المرفق
 )أ(9201 لع   العمل برن مج  

 النو  العنوان رقم املشرو 
   

A.443 لتوفري خارجية مبصادر استعرا  السياسات واملمارسات املعاصرة يف جمال االستعانة 
 املتحدة األمم منظومة اخلدمات يف ملسسات

 على نطاق املنظومة

A.444 الوكاالت يف ملسسات بني استعرا  برامج تبادل املوظفني وتدابري التنقل املماثلة 
 املتحدة األمم منظومة

 على نطاق املنظومة

A.445 على نطاق املنظومة املتحدة األمم منظومة يف اللغات تعدد 
A.446  على نطاق املنظومة  يف منظومة األمم املتحدة التعلم واألطر الرامية إىل دعمالسياسات والربامج 
A.447  ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية املتحدة األمم جلنةاستعرا  التنظيم واإلدارة يف 

 الكارييب البحر
 إفرادي

A.448 املنظومةعلى نطاق  املستقبلية واملتطلبات احلالية املتحدة: املمارسات لألمم املشرتكة املباين 
A.449  على نطاق املنظومة املتحدة األمم منظومة ملسسات يف امللسسية املااطر إدارة تنفيذ حالة استعرا 
A.450  إفرادي اجلوية لألرصاد العاملية املنظمةاستعرا  التنظيم واإلدارة يف 

 
 

 

 خاضع للتغيري خالل السنة. )أ( 


