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 رس ل  من الرئيس    
م  النظإي األسأأأأأأأأإسأأأأأأأأي لوحدة التفتيش املشأأأأأأأأرتكة يف منظومة األمم   10م  املإ ة    1عمال ابلفقرة   

املتحدة، يُشأأأأأرأنفح  ن  قدي التقرير السأأأأأنوو للوحدةر ويتضأأأأأم  التقرير سأأأأأر ا ل نشأأأأأطة ال  ا أأأأأطلع  هبإ 
وخمططإ لربانمج عملهإ   2019كإنون األول/ يسأأأأأأأأأمرب    31كإنون الثإين/ينإير       1الوحدة خالل الفرتة م   

 ر2020لعإي 
وعلى امتدا  السأأأأأأنوات،   أأأأأأفى عمل وحدة التفتيش املشأأأأأأرتكة، بوصأأأأأأفهإ ا يئة الرقإبية اخلإرجية  

املسأأتقلة الوحيدة املكلفة بتطبيق منظور مأأإمل للمنظومة ككل، منظورا فريدا على طإئفة م  املوا أأيع يل  
، وحيإفظ يف 2030لعإي  احتيإجإت املنظمإت وا يئإت التشأأأأأأأأريعية، ويدعم  يضأأأأأأأأإ خطة التنمية املسأأأأأأأأتدامة  

الوق  نفسأأأأأأا على التواي الوحدة الطويل األمد بتعويو الشأأأأأأفإفية واملسأأأأأأإءلة، ويديد املمإرسأأأأأأإت السأأأأأأليمة، 
 والتعلم على صعيد منظومة األمم املتحدةر

،  جنوت الوحدة تسأأأأأأأأعة تقإرير، وسأأأأأأأأتتإبع العمل على سأأأأأأأأبعة تقإرير، جإر  العمل 2019ويف عإي   
سأأأأتة مشأأأأإريع جديدة   2020ر ويشأأأأمل برانمج العمل لعإي  2020تكمل يف  وائل عإي  عليهإ حإليإ، وسأأأأُتسأأأأ 

تعكس توجيهإت اجلمعية العإمة مبواصأأأأأأأأأأأألة  جراء عمليإت اسأأأأأأأأأأأأتعرا  مأأأأأأأأأأأأ ون التنظيم واإل ارة يف فرا ى 
املنظمإت )موئل األمم املتحدة(، وبتعويو األثر على كفإءة ومأأأفإفية اإل ارة )اسأأأتعرا أأأإت األم  السأأأيرباين 
وتقنية سأألسأألة السأأجالت امل لقة(، ومبواصأألة الرتكيو على  ولوات املنظمإت املشأأإركة والدول األعضأأإء يف 
األمم املتحدة )اسأأأأأأأتعرا  الدعم املقدي    البلدان حل السأأأأأأأإحلية، واسأأأأأأأتعرا  السأأأأأأأيإسأأأأأأأإت املسأأأأأأأتدامة 

ة واملسأأأأأأإءلة، ويف     احلإلة م  واملالئمة للبيئة(ر ويعكس  يضأأأأأأإ التواي الوحدة املسأأأأأأتمر بتعويو  طإر النوا 
 للمهمة املتعلقة ابألخالقيإتر  2006خالل استكمإل استعرا  عإي 

ويف السأأأأأأأأأأأأأأنوات األخلة، وجهأ  الوحأدة انتبأإ  اجلمعيأة العأإمأة    الث رات يف  جراءات اجلمعيأة  
اإلجيإيب ال و ميك   ن املتعلقة بتقإرير وحدة التفتيش املشأأأأأرتكة وتوصأأأأأيإهإر وقد  اهر العإي املإ أأأأأي األثر  

ينجم ع  اختإذ ا يئإت التشأأأأريعية  جراءات ملموسأأأأة يف الوق  املنإسأأأأت بشأأأأ ن توصأأأأيإت وحدة التفتيش 
ي  ال و حث  فيا اجلمعية األمني العإي على تنف   74/253املشأأأأرتكةر وقد ذلى ذلق يف قرار اجلمعية العإمة  

مجيع التوصأأأأأأأأيإت الوار ة يف تقرير الوحدة املتعلق بتعويو  مكإنية وصأأأأأأأأول األمأأأأأأأأ إ  ذوو اإلعإقةر ويوفر 
ذلأق القرار، الأ و يركو على تقرير بعينأا م  تقأإرير وحأدة التفتيش املشأأأأأأأأأأأأأأرتكأة  وذجأإ ميك  للجمعيأة  ن 

ظمإت األخرى املشأأإركة يف وحدة تطبقا بتواتر  كرب، وك لق  و الشأأ ن ابلنسأأبة للهيئإت التشأأريعية يف املن
التفتيش املشأأأأأأأأرتكةر وابملثل،  عطى سلس التنسأأأأأأأأيق الرباسي لربانمج األمم املتحدة املشأأأأأأأأرتك املعح بفلوس 
نقص املنإعة البشأأأأأأأرية/اإليداث توجيهإت وا أأأأأأأحة بتنفي  التوصأأأأأأأيإت املقدمة يف اسأأأأأأأتعرا  مأأأأأأأ ون التنظيم 

 واإل ارة ال و  جرتا الوحدة للربانمجر 
     2020، ا أأأأأأطلع  الوحدة بعملية لو أأأأأأع  طإر اسأأأأأأرتاتيجي جديد للفرتة م   2019ويف عإي   

ر ومشل  العملية  جراء مشأأأأإورات للجهإت صأأأأإحبة املصأأأألحة مع اجلهإت الشأأأأريكة الرئيسأأأأية، ومع 2029
جهإت التنسأأأأأيق، فضأأأأأال ع   جراء يليل مو أأأأأوعي وعملية تعلم م  نتإئج اإلطإر السأأأأأإبق، ال و حطى 

 ر2019-2010ة الفرت 
وعلى جهو   2030ويويأأأد اإلطأأأإر االسأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجي اجلأأأديأأأد للوحأأأدة م  الرتكيو على خطأأأة عأأأإي  

اإلصأأال ، ويف الوق  نفسأأا، ي طي ا إالت املوا أأيعية ذات الصأألة على نطإة املنظومةر ويسأأتمر الرتكيو 

https://undocs.org/ar/A/RES/74/253
https://undocs.org/ar/A/RES/74/253
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نفي  معإيل وقواعد  يضأأأأأأإ على يسأأأأأأني جو ة املنتجإت، وم  ذلق القيإي مللول منتصأأأأأأم املدة بو أأأأأأع وت
 يرجى  ن ت  و    اثا ات  خرى يف معدالت قبول توصيإت الوحدة وتنفي  إر  2022مللول عإي 
وسأأأأأأأأأيكون العمل املتوايد مع املنظمإت املشأأأأأأأأأإركة لتقدا اإلطإر االسأأأأأأأأأرتاتيجي اجلديد  ور تركيو  

على اطأالع على عمل الوحدة، ممإ سأأأأأأأتتيإل فرصأأأأأأأة إلبقإء اجلهإت املشأأأأأأأإركة املعنية    2020رئيسأأأأأأأيإ يف عإي  
 ومجع التعقيبإت بش ن جو ة وفإئدة منتجإهإ و و سإالت موا يعية جديدة  تملةر 

و حراثت الوحدة تقدمإ كبلا يف و أأع وتنفي   ج متسأأق للتواصأأل مع اجلهإت صأأإحبة املصأألحة  
وجوة، ال  حظي  ابلثنإء م  بشأأأأأأأأأأ ن التقإرير، مبإ يف ذلق توفل العنإصأأأأأأأأأأر األبراث يف التقإرير الشأأأأأأأأأأإملة وامل
 الدول األعضإء وم  املنظمإت لسهولة است دامهإ وملعلومإهإ امل تصرةر 

و خلا، ابلرحم م   ن املفتشأأأأأأأأأأأأأني مسأأأأأأأأأأأأأ ولون ع  التقإرير املنشأأأأأأأأأأأأأورة ي   مسإئهم، ف ن الوحدة  
ل ي  يشأأأأأأأأأأكلون تعمل وحد إر وحن  نقدر تقديرا كبلا تفإين و عم ومسأأأأأأأأأأإأإت موافي  مإنة الوحدة ا ال

ملق العمو  الفقرو للوحدةر و نح  تطلع    العمل مع املفتشأأني ومع موافي األمإنة بصأأف  رئيسأأة وحدة 
 ر2020التفتيش املشرتكة لعإي 

 
  روني  يلني  ر  )توقيع( 

 الرئيسة 
 2020كإنون الثإين/ينإير   16جنيم، 
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 الفصل األول 
 2019 حمل  ع م  عن األنشط  املضطلع هب  يف ع     

مشأأأأأأأأروعإ، م   أأأأأأأأمنهإ  إنية مشأأأأأأأأإريع   16على    2019عمل  وحدة التفتيش املشأأأأأأأأرتكة يف عإي   - 1
ر  مإ موا أأأأأيع تلق املشأأأأأإريع فهيش اسأأأأأتعرا  مأأأأأ ون التنظيم 2019و جنوت يف عإي    2018ُمَرحَّلة م  عإي  

ألمم املتحدة بشأأأ ن واإل ارة يف منظمة الطلان املدين الدويل؛ واسأأأتعرا  خطة العمل على نطإة منظومة ا
املسأأأإواة بني اجلنسأأأني وركني املر ة؛ واسأأأتعرا    مإخم احلد م  خمإطر الكوار  يف  عمإل كيإانت منظومة 
األمم املتحدة؛ و  ارة الت يل امل سأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأي يف منظومة األمم املتحدةش الدروس املسأأأأأأأأأأتفإ ة واسأأأأأأأأأأرتاتيجيإت 

األمم املتحدة؛ واسأتعرا  جلإن الرقإبة يف منظومة   املسأتقبل؛ و  ارة خدمإت احلوسأبة السأحإبية يف منظومة
األمم املتحدة؛ واسأأأأأأأتعرا  مأأأأأأأ ون التنظيم واإل ارة يف برانمج األمم املتحدة املشأأأأأأأرتك املعح بفلوس نقص 

 املنإعة البشرية/اإليداثر 
ر وخالل السأأنة، بُدا العمل يف سأأبعة  2019واقرتح  الوحدة  إنية مشأأإريع يف برانمج عملهإ لعإي   -   2

مشأأأأأأأأأأأإريع على النحو ال و خطط  لا الوحدةر  مإ اسأأأأأأأأأأأتعرا  مأأأأأأأأأأأ ون التنظيم واإل ارة يف املنظمة العإملية  
ر و جنو مشأأأأأأروعإن بد   2020فسأأأأأأيجرو يف عإي    2019ل رصأأأأأأإ  اجلوية ال و كإن  أأأأأأم  برانمج العمل لعإي  

، اسأأأأأأتعرا   JIU/REP/2019/8صأأأأأأدرا بوصأأأأأأفهمإ التقريري  ) يف العإي نفسأأأأأأا، و   2019العمل عليهمإ يف عإي  
برامج تبإ ل املوافني والتدابل املمإثلة املت  ة يف م سأأأأأأأسأأأأأأأإت منظومة األمم املتحدة بشأأأأأأأ ن التنقل فيمإ بني  

، استعرا  املمإرسإت املعإصرة يف استعإنة م سسإت منظومة األمم املتحدة  JIU/REP/2019/9  الوكإالت، و 
 بشركإت اخلدمإت التجإرية يف توفل اخلدمإت(ر 

كأأإنون   31يف  2019وير  يف املرفق الثأأإين  أأ ا التقرير بيأأإن ع  حأأإلأأة تنفيأأ  خطأأة العمأأل لعأأإي  - 3
 ؛ وتر  يف الفرع ابء م    ا الفصل موجوات التقإرير املنجوةر2019األول/ يسمرب 

و  أأأأأأإفة     نشأأأأأأطة املشأأأأأأإريع، واصأأأأأأل  الوحدة العمل على يسأأأأأأني  سأأأأأأإليت و  وات عملهإ،  - 4
ا ة يسأأأأأأأأأأأأأأني نوعيأة النواتج بتنقيإل ويأديأث  جراءات عملهأإ، وم  خالل رصأأأأأأأأأأأأأأد  وثق وبأ لأ  جهو ا لو 

 إلعدا  برانمج عملهإ وتنفي  ر
وتواصأل نواتج وحدة التفتيش املشأرتكة لف  االنتبإ   اخل منظومة األمم املتحدة وخإرجهإ، و و  - 5

دة، ويف الدعوات ال  تلقتهإ مإ يتجلى يف اال تمإي ال و  عرب عنا خمتلم  صحإب املصلحة بعمل الوح
    املشإركة يف م ررات وحلقإت عمل بش ن طإئفة واسعة م  املوا يع املرتبطة بعمل الوحدةر

،    الوحأأأدة  ن تبل  64/262، و 63/272، و 62/246وطلبأأأ  اجلمعيأأأة العأأأإمأأأة، يف قراراهأأأإ  - 6
صأأأأأعوابت  و حإالت وخل تواجههإ يف احلصأأأأأول على ومأأأأألات الدخول لسأأأأأفر املفتشأأأأأني و عضأأأأإء  أبو

ومأأأألة  خول     مإنتهإ يف مهإي رمسيةر وممإ يدعو    األسأأأأم  ن طلت  حد املفتشأأأأني للحصأأأأول على  
 يُعإجل يف الوق  املنإست ملهمتا املقررة فيمإ يتعلق بتقدا تقرير ُكلم بار كندا مل

 
 التواصل مع هيئ ت الرق ب  والتنسيق األخرى -ألف   

عقد االجتمإع الثالثي السأأأأأأأأأنوو الثإين والعشأأأأأأأأأرون  لس مراجعي احلسأأأأأأأأأإابت، ومكتت خدمإت   - 7
حيث تر سأأ  االجتمإع وحدة    2019كإنون األول/ يسأأمرب    12تيش املشأأرتكة يف  الرقإبة الداخلية، ووحدة التف 

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2019/8
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2019/9
https://undocs.org/ar/A/RES/62/246
https://undocs.org/ar/A/RES/62/246
https://undocs.org/ar/A/RES/63/272
https://undocs.org/ar/A/RES/63/272
https://undocs.org/ar/A/RES/64/262
https://undocs.org/ar/A/RES/64/262
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التفتيش املشأأرتكةر ووفقإ للممإرسأأة املعتإ ة، تبإ ل  الكيإانت الثالثة خطل عملهإ للسأأنة القإ مة قبل انعقإ   
ركيو   االجتمإعر وخالل االجتمإع، قدأي كل كيإن بدور  حملة عإمة بشأأأأأأأأأأأأأ ن مشأأأأأأأأأأأأأروع برانمج عملا وسإالت ت 

،  2019ر وانقشأأأأأأأأأأأ  الكيإانت  يضأأأأأأأأأأأإ مإ واجهتا م  يدات ومإ اكتسأأأأأأأأأأأبتا م  خربات يف عإي  2020 لعإي 
 ونو   ابستمرار التعإون والتفإعل بني  عضإء الكيإانت الثال  على مستوى العمل خالل العإير 

ملتأإحة وبعأد عر  كل كيأإن م  تلأق الكيأإانت برانمج عملأا، ركو جدول األعمأإل على الفر  ا - 8
لتعويو التعأإون يف ا أإالت ذات اال تمأإي املشأأأأأأأأأأأأأأرتكر وحأُد ت ا أإالت التأإليأة ألعضأأأأأأأأأأأأأأأإء  2020يف عأإي 

؛ و صأأأأأأال  األمم املتحدة؛ و جراء تقييمإت مدفوعة 2030الكيإانت الثالثةش خطة التنمية املسأأأأأأتدامة لعإي  
 يضأأأإ على مأأأإحل رئيسأأأي للكيإانت بتقييمإت للم إطر واسأأأتعرا أأأإت للثقإفة التنظيميةر وركوت املنإقشأأأة  

الثالثة مجيعإ يتمثل يف تفإ و االاث واجية واثا ة التآاثر يف تسأأأأأأيل  عمإل الرقإبة     قصأأأأأأى حد ممك ، مع 
  يالء االعتبإر الواجت للوالات املتميوة واملستقلة لكل كيإن م  الكيإانت الرقإبية الثالثةر 

على  نا ميك ،   أأأأأأأأأأأأإفة    االجتمإع السأأأأأأأأأأأأنوو، عقد   واتفق  عضأأأأأأأأأأأأإء الكيإانت الثالثة مبدئيإ - 9
للتأأ مأأل يف التقأأدي احملراث والتحأأدات املأأإثلأأة لأأدى تنفيأأ  خطل عملهأأإ  2020اجتمأأإع حل رمسي  ثنأأإء عأأإي 

 وتبإ ل اآلراء بش ن األنشطة اجلإريةر 
ذهيو تقإرير  وال توال  مإنة سلس الرؤسأأأأأأأأأإء التنفي يني املعح ابلتنسأأأأأأأأأيق مأأأأأأأأأريكإ قيأمإ يف تيسأأأأأأأأأل - 10

الوحأدة على نطأإة املنظومأة يف املواعيأد احملأد ة، وتوحيأد التعليقأإت املقأدمأة م  املنظمأإت املشأأأأأأأأأأأأأأأإركأة، ويف 
تقدا بيإانت منظومة األمم املتحدة ذات الصألة م   جل اسأتعرا أإت الوحدةر وتقدر الوحدة اجلهو  ال  

 دما  إرتب  إ  مإنة سلس الرؤسإء التنفي يني والدعم ال و تق
 

 2019التق رير الص درة يف ع    -ابء  
،  جنوت الوحدة سأأبعة تقإرير تتعلق ابملنظومة ككل وتقريري   فرا يني اثنني خإصأني 2019يف عإي   - 11

 مبنظمتني ورسإلة واحدة يف م ون اإل ارةر 
ة منظومأة وحطأ  تقأإرير الوحأدة على نطأإة املنظومأة املوا أأأأأأأأأأأأأأيع التأإليأةش خطأة العمأل على نطأإ - 12

األمم املتحدة لتنفي  خطة سلس الرؤسأإء التنفي يني املتعلقة بسأيإسأإت املسأإواة بني اجلنسأني وركني املر ة؛ 
و  مإخم احلد م  خمإطر الكوار  يف عمل منظومة األمم املتحدة يف سأأأأأأأأأأأيإة خطة التنمية املسأأأأأأأأأأأتدامة لعإي 

؛ و  ارة الت يل يف م سأأأسأأأإت منظومة األمم املتحدة؛ و  ارة خدمإت احلوسأأأبة السأأأحإبية يف منظومة 2030
األمم املتحدة؛ وجلإن مراجعة احلسأأأأإابت وجلإن الرقإبة يف منظومة األمم املتحدة؛ وتبإ ل املوافني والتدابل 

بني الوكإالت؛ واملمإرسإت املعإصرة املمإثلة املت  ة يف م سسإت منظومة األمم املتحدة بش ن التنقل فيمإ  
 يف سإل استعإنة م سسإت منظومة األمم املتحدة بشركإت اخلدمإت التجإرية يف توفل اخلدمإتر 

ع   صأأأأأأأأأدار التقرير املتعلق    2019و سأأأأأأأأأفرت اسأأأأأأأأأتعرا أأأأأأأأأإت فرا ى املنظمإت ال   جري  يف عإي   -   13
والتقرير املتعلق ابلتنظيم واإل ارة يف برانمج األمم املتحأأدة  ابلتنظيم واإل ارة يف منظمأأة الطلان املأأدين الأأدويل، 

املشأأأأأرتك املعح بفلوس نقص املنإعة البشأأأأأرية/اإليداثر و جنوت الوحدة  يضأأأأأإ رسأأأأأإلة يف مأأأأأ ون اإل ارة بشأأأأأ ن  
يف  اللجنة االقتصأأأأأإ ية ألمريكإ الالتينية ومنطقة البحر الكإري ، يف  طإر االسأأأأأتعرا  اجلإرو للتنظيم واإل ارة  

املنظمةر و ُرجئ اسأأأأأأأتعرا  مأأأأأأأ ون التنظيم واإل ارة يف املنظمة العإملية ل رصأأأأأأأإ  اجلوية، ال و كإن م  املقرر  
 ر 2020، ألسبإب منهإ اإلصالحإت اجلإرية يف تلق املنظمة، وسيتم  جراؤ  يف عإي  2019 جراؤ  يف عإي  
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 2019الص درة يف ع    موجزات االستنت ج ت والتوصي ت الرئيسي  الواردة يف التق رير  
 (JIU/REP/2019/1است راض شؤون التنظيم واإلدارة يف منظم  الطريان املدين الدويل )  

كإن ا دا م  االسأأأأتعرا   و تقدا تقييم مسأأأأتقل لشأأأأ ون التنظيم واإل ارة يف منظمة الطلان  - 14
الدويل يركو على احلوكمة، وعلى الرقإبة، وا يكل التنظيمي، واإل ارة التنفي ية، واإل ارة املإلية، و  ارة املدين  

املوار  البشأأأأأأرية، واإل ارة القإئمة على النتإئج، وخدمإت الدعمر وكإن   ا االسأأأأأأتعرا  مبثإبة متإبعة لتقرير 
(ر ويتضأأأأأأأأأأأم    ا التقرير وس توصأأأأأأأأأأأيإت، واحدة منهإ موجهة    JIU/REP/2007/5سأأأأأأأأأأأإبق للوحدة )

توصأأأية حل رمسية لوا ة   22اجلمعية العإمة، وتوصأأأيتإن    ا لس، وتوصأأأيتإن    األمني العإي،   أأأإفة     
 يسني ممإرسإت اإل ارة والتنظيم يف املنظمةر

سأأأتعرا  ترتيبإت احلوكمة واملمإرسأأأإت الدائمة ذات الصأأألة يف املنظمة، و براث التقرير احلإجة    ا - 15
وال سأيمإ التمييو بني احلوكمة واإل ارة فيهإر وُ عي  مجعية املنظمة     ن تنشأئ، يف  ورهإ األربعني، فريقإ 

قرير م  مأأ صأأيإت ابراثة السأأتعرا   يكل احلوكمةر وفيمإ يتعلق ابلوايفة الرقإبية،  وصأأ  الوحدة يف الت
أبن يقوي كبل احملققني  و رئيس وايفة التحقيقإت إبعدا  تقرير سأنوو يرفع    سلس املنظمة، و ن يكون 
لا كإمل احلرية يف التواصأل مع اللجنة االسأتشأإرية للتقييم ومراجعة احلسأإابتر ولتيسأل ذلق، ينب ي توسيع 

 حقيقإتر والية اللجنة لتشمل مجيع الواإئم الرقإبية، مبإ يف ذلق الت
و ُحراث بعض التقدي يف تعويو  طإر الضأأأأأأمإانت والرقإبة الداخلية اخلإ  ابملنظمةر بيد  نا ال يوال  - 16

الكثل ممإ يتعني القيإي بار  ذ ينب ي على وجا اخلصأأو   جراء تقييم مأأإمل للم إطر على نطإة املنظمة، 
املوار  البشأأأأأأأأأأرية، تواجا منظمة الطلان املدين كمإ ينب ي تعيني كبل موافني للم إطرر وفيمإ يتعلق إب ارة  

الأدويل عأدة يأدات م  حيأث تكوي  قوهأإ العأإملأة، وم  حيأث التمثيأل اجل رايف العأإ ل، واملسأأأأأأأأأأأأأأأإواة بني 
اجلنسأأأأأني، وختطيل تعإقت املوافني، واالحتفإا ابملعإرار وملعإجلة تلق األمور بطريقة اسأأأأأرتاتيجية وكلية، 

 اسرتاتيجية مإملة إل ارة املوار  البشريةر ينب ي للمنظمة  ن تعتمد
وتر  تعليقإت سلس منظمة الطلان املدين الدويل و مإنتهإ على تقرير وحدة التفتيش املشأأأأأأرتكة يف  - 17

حويران/يونيأا   14املنعقأدة يف   217ر وُعر  التقرير على ا لس يف  ورتأا  C-WP/14901ورقأة عمأل ا لس  
 حإط فيا ا لس علمإ ابلتقرير ، ال و  C-DEC 217/12ا لس  تمإع يف قرار  ر وتر  نتإئج ذلق االج2019

م  تقرير الوحدة    مجعية املنظمة يف  ورهإ األربعني،   1وابلتوصأأأأيإت الوار ة فيا، وقرر  ال حييل التوصأأأأية  
 و ن ينظر يف املسإئل املثإرة يف التقرير والتوصيإت يف  ورة مقبلة للمجلس يف سيإة برانمج عملا اجلإرور

 
اسرترتت راض تنفيخ خط  ال مل املت لق  ابملسرترت واة بي اجلنسرترتي ورأي املرأة عل  نط م منظوم  األمم   

 (JIU/REP/2019/2املتحدة )
، ا أأأأأأأأأأطلع  وحدة التفتيش املشأأأأأأأأأأرتكة بتقييم 67/226بنإء على طلت اجلمعية العإمة، يف قرار إ   - 18

نظومة بشأأأأأأأأأ ن املسأأأأأأأأأإواة بني اجلنسأأأأأأأأأني وركني املر ة على نطإة املنظومة لفعإلية خطة العمل على نطإة امل
 ولقيمتهإ املضإفة و ثر إ، ابعتبإر إ   اة لرصد األ اء واملسإءلةر

 2012ومشل االسأأأأأأتعرا  املرحلة األو  م  تنفي  خطة العمل على نطإة املنظومة، يف الفرتة م    - 19
م مرا   15ألمإنة العإمة( تقدي تقإرير بش ن  كيإان  م  ا  32كيإان مشإركإ )منهإ    66، ال  مشل   2017    

م  م مأأرات األ اء املوحدةر وابلرتكيو على الرتتيبإت والعمليإت واإلجراءات امل سأأسأأية،  رس االسأأتعرا  

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2019/1
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2007/5
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2019/2
https://undocs.org/ar/A/RES/67/226
https://undocs.org/ar/A/RES/67/226
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خمتلم آليإت رصد األ اء واملسإءلة على نطإة املنظومة وعلى مستوى كل كيإن م  الكيإانت ال  قدم  
حدة، فضأال ع   يئة األمم املتحدة للمر ة ملإ تضأطلع با م   ور يف التيسأل تقإرير ع  م مأرات األ اء املو 

والتنسأأأأأأأأأأأأأأيقر وخلص التقييم الأ و  جرتأا الوحأدة     ن خطأة العمأل على نطأإة املنظومأة  ثبتأ    أإ  طأإر 
و  إ فعإل لتتبع  وجا التقدي احملراث على نطإة املنظومة حنو يقيق املسأأأأأأأأأأأأأإواة بني اجلنسأأأأأأأأأأأأأني وركني املر ة،  

 م مر مرجعي مفيد للتقدي احملراث يف معظم الكيإانت املشإركة، وحإفو مفيد على  حرااث التقدير
والتوصأأأيإت الرمسية الوار ة يف التقرير موجهة     عضأأأإء سلس الرؤسأأأإء التنفي يني، و   الرؤسأأأإء  - 20

تنفيأ يأة  يئأة األمم املتحأدة للمر ة، و   التنفيأ يني للكيأإانت املقأدمأة للتقأإرير، ووكيلأة األمني العأإي/املأديرة ال
ا يئإت التشأأأريعية مل سأأأسأأأإت منظومة األمم املتحدة وسإلسأأأهإ اإل اريةر وهدا تلق التوصأأأيإت    تعويو 
املصأأأأأأأأأأداقية لدى تنفي  خطة العمل، وتنمية الشأأأأأأأأأأعور ابملسأأأأأأأأأأ ولية لدى الكيإانت املقدمة للتقإرير، وتعويو 

 لتنفي يني وسإلس اإل ارةراملسإءلة م  جإنت الرؤسإء ا
ورحب  املنظمإت األعضأأأأأأأأأأإء يف سلس الرؤسأأأأأأأأأأإء التنفي يني ابلتقرير وابلنتإئج ال  توصأأأأأأأأأأل  ليهإ  - 21

واعتربت اسأأأأأأأأأأأأأأتنتأإجأإتأا ذات قيمأة كبلةر و أ ا  مر ابل  األأيأة ألن خطأة العمأل على نطأإة املنظومأة تفعأل 
املتعلقة ابملسأأأإواة بني اجلنسأأأني وركني املر ةر   2006إي  رؤية  عضأأأإء ا لس على النحو احملد  يف سأأأيإسأأأة ع

وقأد وفر وييأد ا لس، يف ذلأق الوقأ ، التوامأإ على املسأأأأأأأأأأأأأأتوى القيأإ و على نطأإة املنظومأة بتنفيأ  تلأق 
السأأأأأأأأأأيإسأأأأأأأأأأة، و و يشأأأأأأأأأأكأل حجر الواوية يف جنإحهإر وعالوة على ذلق، ُ عي  عضأأأأأأأأأأإء ا لس     جراء 

ققأة يف املرحلأة األو  م  خطأة العمأل على نطأإة املنظومة، و قرار اإلطإر اسأأأأأأأأأأأأأأتعرا  مأأأأأأأأأأأأأأإمل للنتأإئج احمل
 ر2، لتعويو يقيق  جنإاثات  كثر استدامة على النحو املطلوب يف التوصية 2018بصي تا املنقحة يف عإي 

 ر2019وُقدي التقرير    اجلمعية العإمة يف  ورهإ الرابعة والسبعني يف تشري  األول/ كتوبر  - 22
 

اسرترترترترترترترترتت راض دمج ارد من ا ثر الأوارن يف عمل منظوم  األمم املتحدة يف سرترترترترترترترترتي م خط  التنمي    
 (JIU/REP/2019/3) 2030املستدام  ل    

مإ بني تضأأأأأأأأأأم  التقرير اسأأأأأأأأأأتعرا أأأأأأأأأأإ لعمل كيإانت منظومة األمم املتحدة يركو على التنسأأأأأأأأأأيق في - 23
الوكإالت واالتسأأأأإة املنهجي م   جل القيإي على حنو  كثر فعإلية وكفإءة بتنفي   طإر سأأأأينداو للحد م  

وخطأأة عمأأل األمم املتحأأدة املنقحأأة للحأأدأ م  خمأأإطر الكوار  م   2030-2015 خطأأإر الكوار  للفرتة 
مأأإخم مسأأأأأأأأأأأأأأأ لأأة احلأأد م  خمأأإطر  جأأل اثا ة القأأدرة على مواجهتهأأإر وحلأأَّل التقرير مأأدى قيأأإي املنظمأأإت إب 

 الكوار   م   ولواهإ امل سسية، سواء فيمإ يتعلق ابألنشطة املعيإرية  و التنفي ية لتنفي  والاهإر

وقيأم االسأتعرا   يضأإ مسأتوى اطراط املنظمإت املشأإركة يف وحدة التفتيش املشأرتكة يف املسأإأة  - 24
ة عمأل األمم املتحأدة، و يش ) ( تعويو االتسأأأأأأأأأأأأأأأإة على نطأإة يف تنفيأ  االلتوامأإت الثالثأة الوار ة يف خطأ 

املنظومة لدعم  طإر سأينداو واالتفإقإت األخرى م  خالل اتبإع  ج واع  ابمل إطر ومتكإمل؛ )ب( وبنإء 
قأأدرة منظومأأة األمم املتحأأدة على تقأأدا  عم منسأأأأأأأأأأأأأأق عأأإيل اجلو ة    البلأأدان بشأأأأأأأأأأأأأأأ ن احلأأد م  خمأأإطر 

  ن يظل احلد م  خمإطر الكوار   ولوية اسرتاتيجية مل سسإت املنظومةرالكوار ؛ )خم( وكفإلة 

وقدم  وحدة التفتيش املشأأرتكة يف التقرير ثال  توصأأيإت للتعجيل بتنفي   طإر سأأينداو وخطة  - 25
موجهة    سإلس   ارة م سسإت منظومة األمم املتحدة أبن تطلت   1عملا ذات الصلةر وكإن  التوصية  

   األمإانت تقدا خريطة للروابل بني الوالات األسأأأأأإسأأأأأية مل سأأأأأسأأأأأإهإ واحلد م  خمإطر الكوار  وتقدا 
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املوجهتني     3و  2تقرير ع  التقأدي احملراث يف احلأد م  خمأإطر الكوار  وفقأإ لأ لأقر ووفقأإ للتوصأأأأأأأأأأأأأأيتني  
ء التنفي يني للمنظمإت املشأأأإركة، ينب ي ل مني العإي والرؤسأأأإء التنفي يني كفإلة  ن تُدرنخم  طر األمم الرؤسأأأإ

املتحدة للتعإون يف سإل التنمية املسأأأأأأأأأتدامة بصأأأأأأأأأي تهإ اجلديدة احلد م  خمإطر الكوار  على حنو منهجي 
 كجوء م  اخلطل االسرتاتيجية املشرتكة ل فرقة القطريةر 

للرؤسأأأأأأأأأأأأأأأإء التنفيأأ يني للمنظمأأإت العأأإملأأة يف امليأأدان  ن يكفلوا قيأأإي  فرقأأة األمم املتحأأدة  وينب ي - 26
القطرية ابلت طيل لتوفل قدرات مكرسأأأأأة لتنفي   نشأأأأأطة   إئية مراعية العتبإرات امل إطر، و ن يبل وا املقر 

 هب   األنشطة امليدانية، بسبل م  بينهإ رصد مسإأتهإ يف تنفي   طإر سينداور 

 ر2020وستقدي الوحدة التقرير    اجلمعية العإمة يف عإي  - 27
 

 (JIU/REP/2019/4است راض إدارة التغيري يف مؤسس ت منظوم  األمم املتحدة )  

حدة م  منظور اإلصأأأأأأال  تنإول االسأأأأأأتعرا  مفهوي   ارة الت يل وممإرسأأأأأأتا يف منظومة األمم املت - 28
 التنظيمير وقد كشم ع  كيفية فهم   ارة الت يل، و سلوب تطبيقهإ، واألثر املتوخى منهإر 

وخلص االسأأأأأأأأأأأتعرا     وجو  تفإوت يف فهم   ارة الت يل وتطبيقهإ على نطإة م سأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأإت  - 29
منظمة   26 صأأأأأالحإ تنظيميإ نُف ت يف    47منظومة األمم املتحدة على مدى العقد املإ أأأأأير واسأأأأأتنإ ا     

  ارة   يف املإئة منهإ ليس لديهإ   لة تفيد إب راخم  20، خلص االسأتعرا      ن  2018-2010خالل الفرتة  
يف املإئة م    33الت يل يف تصأأأميم     اإلصأأأالحإت  و تنفي  إر وعلى النقيض م  ذلق،  اهرت نسأأأبة  

اإلصأأأأأأأأالحإت   لة على   مإخم العديد م  العنإصأأأأأأأأر الرئيسأأأأأأأأية إل ارة الت يل يف عملهإر وابختصأأأأأأأأإر، ف ن 
د ا أأأأطلع  بعمل جيد    املنظمإت ال  سأأأأع       مإخم   ارة الت يل بصأأأأورة مأأأأإملة يف  صأأأأالحإهإ ق

 حد معقولر

و و أأأأأأإل التقرير األأية البإل ة ال  تتسأأأأأأم هبإ اجلوانت الثقإفية والسأأأأأألوكية للت يل التنظيمير وعواث  - 30
فكرة مفإ  إ  ن املوافني  ن فهموا فوائد الت يل ومإ ينطوو عليا لصأأأأأأإحلهم، فم  األرجإل  ن يشأأأأأأإركوا يف 

جإ ر وكشأأأأأأم التقرير  ن العديد م  م سأأأأأأسأأأأأأإت منظومة األمم املتحدة تويل الت يل و ن يروا  نا معتمد بن
ا تمإمإ وثيقإ للثقإفة والسأأأأألوك واملواقم كجوء ال يتجو  م   صأأأأأالحإهإر وخلص     ن م  األأية مبكإن 
  مأأإخم القأأدرة على   ارة الت يل يف ا يكأأل التنظيمي م   جأأل القيأأإي بأأدور يف تنسأأأأأأأأأأأأأأيق اإلصأأأأأأأأأأأأأأالحأأإت 

 الدروس على مر الوم ر واست ال 

وبوجا عإي،  براث االسأأتعرا   أية   ارة الت يل بوصأأفهإ  ولوية اسأأرتاتيجية تسأأتحق  ن تنظر فيهإ  - 31
سإلس اإل ارةر وقدي التوجيا    اإل ارة بشأأ ن العنإصأأر احلإمسة لنجإ    ارة الت يل، وبشأأ ن كيفية تطبيقهإ 

املفتشأأأون سأأأ  توصأأأيإت لضأأأمإن   راخم ُ ج و سأأأإليت   ارة يف م سأأأسأأأإت منظومة األمم املتحدةر وقدي  
 الت يل يف اإلصالحإت التنظيمية احلإلية واملقبلة ملنظومة األمم املتحدةر 

 ر 2020وستقدي الوحدة التقرير    اجلمعية العإمة يف عإي  - 32
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 ( JIU/REP/2019/5إدارة خدم ت اروسب  السح بي  يف منظوم  األمم املتحدة )  

يصأأأأأأم مصأأأأأأطلإل ااحلوسأأأأأأبة السأأأأأأحإبيةص توفل خدمإت احلوسأأأأأأبة م  مصأأأأأأدر بعيد م  خالل  - 33
مأأأأبكة، مبإ يف ذلق يف كثل م  األحيإن مأأأأبكة اإلنرتن ر وقد  إ اسأأأأت داي نظم احلوسأأأأبة السأأأأحإبية  وا 

يع منظمأإت األمم املتحأدة تقريبأإ سموعأة متنوعأة م  خأدمأإت كبلا يف العقأد املأإ أأأأأأأأأأأأأأي، وتسأأأأأأأأأأأأأأت أدي مج
احلوسأأأبة السأأأحإبية، مثل الربيد اإللكرتوين، واسأأأتضأأأإفة املواقع الشأأأبكية العإمة، وتطبيقإت التوايم و  ارة 
املوا ت، و  وات التعإونر وال حيقق اسأأأأأأأأأأت داي تكنولوجيإ احلوسأأأأأأأأأأبة السأأأأأأأأأأحإبية فوائد م  حيث التكلفة 

 يضأأأأأإ الوصأأأأأول    البيإانت على  جهوة خمتلفة، مبإ يف ذلق األجهوة احملمولة، م   و فحسأأأأأت، بل يتيإل  
مكإن ويف  و وق ر ولئ  كإن  احلوسأبة السأحإبية تسأعم يف يقيق العديد م  الفوائد احملتملة األخرى، 

  ال   إ تنطوو  يضإ على خمإطرر 

وترتبل ارتبأإطأإ مبأإمأأأأأأأأأأأأأأرا ابلطبيعأة املواثعأة واملشأأأأأأأأأأأأأأرتكأة وامل أإطر ال  تنطوو عليهأإ جأديأدة نوعيأإ   - 34
للحوسأبة السأحإبيةر وتشأمل     امل إطر املسأإئل املتصألة بسأرية البيإانت وبصأون  حكإي اتفإقية امتيإاثات 

(ر وابلتإيل، 1947( واتفإقية امتيإاثات الوكإالت املت صأأأأصأأأأة وحصأأأأإانهإ )1946األمم املتحدة وحصأأأأإانهإ )
 ر بعنإية وموااثنتهإ مع الفوائد احملتملة عند التفكل يف االستعإنة مللول سحإبيةر جيت تقييم امل إط

ويف التقرير، يأدعو املفتشأأأأأأأأأأأأأأون    اتبأإع  ج  كثر توااثان يف مواجهأة الفوائأد احملتملأة للحوسأأأأأأأأأأأأأأبأة  - 35
منظومة األمم   السأأأأأأأأأأحإبية، مع مراعإة امل إطر احملد ة املرتبطة هبإ و وجا التآاثر احملتملة م  منظور يشأأأأأأأأأأمل

املتحدةر وينإقشأأأأأأون  مكإانت مركو األمم املتحدة الدويل للحوسأأأأأأبة، و و كيإن مت صأأأأأأص  نشأأأأأأئ يديدا 
لتلبيأأأة احتيأأأإجأأأإت املعلومأأأإت وذهيو البيأأأإانت يف منظومأأأة األمم املتحأأأدةر ويقرت  املفتشأأأأأأأأأأأأأأون عأأأد ا م  

كة بشأأ ن احلوسأأبة السأأحإبية يف األمم الضأأمإانت والنصأأإئإل اإل أأإفية الرامية    توسأأيع نطإة املعرفة املشأأرت 
 املتحدة، واثا ة مستوى التعإون فيمإ بني الوكإالت، وتعويو القدرة التفإو ية ملنظمإت األمم املتحدةر 

ويتضم  التقرير وس توصيإت، اثنتإن منهإ موجهتإن    اجلمعية العإمة وسإلس اإل ارة األخرى  - 36
 موجهة    الرؤسإء التنفي يني للمنظمإت املشإركةر يف منظومة األمم املتحدة وثالٌ  

 ر 2020وستقدي الوحدة التقرير    اجلمعية العإمة يف عإي  - 37

 ( JIU/REP/2019/6است راض جل ن املراج   والرق ب  يف منظوم  األمم املتحدة )  

االسأأأأأأأأأأأأأتعرا   و تقييم التقدي احملراث يف  نشأأأأأأأأأأأأأإء جلإن املراجعة والرقإبة ووالاهإ كإن ال ر  م    - 38
ونطإقهإ وفعإلية   ائهإ، يف  وء معإيل ومبإ ا املمإرسإت اجليدة يف جلإن املراجعة يف القطإع العإي، وعلى 

قوا على حنو  كثر يديدا يف منظومة األمم املتحأدةر وابختصأأأأأأأأأأأأأأإر، كإن  األ داا الرئيسأأأأأأأأأأأأأأيأة  يش الو 
كإن  جلإن املراجعة والرقإبة القإئمة منشأأأأأأ ة على الوجا املالئم، و  إ ختدي  حرا أأأأأأهإ األصأأأأأألية على   ذا مإ

النحو املتوخى يف اختصأإصأإهإ  و مواثيقهإ؛ وتقدير احنرافهإ ع  املعإيل واملبإ ا املقبولة على وجا العموي؛ 
صأية م سأسأإت منظومة األمم املتحدة ابلتنفي  على حنو ويديد املمإرسأإت اجليدة والدروس املسأتفإ ة؛ وتو 

 يتفق مع االحتيإجإت واخلصإئص احملد ة للكيإانتر

وكشأأأأم يليل جلإن املراجعة والرقإبة الثمإين عشأأأأرة التإبعة مل سأأأأسأأأأإت منظومة األمم املتحدة ال   - 39
ملإ أي، مع حدو  يس  خضأع  للدراسأة  ثنإء   ا االسأتعرا  ع   حرااث تقدي كبل على مدى العقد ا

كبل يف نطإة     اللجإن ومضأأأأأأأأأأمون وجو ة اختصأأأأأأأأأأإصأأأأأأأأأأإهإ  و مواثيقهإر وعلى الرحم م    ا التقدي، 
يوال  مإي منظومة األمم املتحدة طريق تسأأأأأألكا للوفإء ابملعإيل الثالثة عشأأأأأأر للممإرسأأأأأأإت اجليدة للجإن  ال

 ر املراجعة والرقإبة ال  حد هإ وحدُة التفتيش املشرتكة
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ويتضأأأأأأم  التقرير سأأأأأأبع توصأأأأأأيإت موجهة    ا يئإت التشأأأأأأريعية و/ و سإلس   ارة م سأأأأأأسأأأأأأإت  - 40
منظومة األمم املتحدةر و ي توصأأأأأأأأأأأأأأي ابختإذ تدابل م   جل مإ يليش ) ( تعويو اسأأأأأأأأأأأأأأتقاللية جلإن املراجعة 

‘ مجيع 1’  والرقإبة وتسأأأأأأأأأأأألسأأأأأأأأأأأألهإ اإل ارو؛ )ب( و  راخم مإ يلي يف اختصأأأأأأأأأأأأإصأأأأأأأأأأأأإت اللجإن  و مواثيقهإش
‘ واألحكإي املتصأألة 2مسأأ وليإت الرقإبة الداخلية، مثل الرقإبة على األخالقيإت و نشأأطة مكإفحة ال ش، ’

‘ واألحكأأإي املتعلقأأة ابملهأأإرات ذات الصأأأأأأأأأأأأأألأأة واخلربة املهنيأأة 3إبطأأإر الرقأأإبأأة الأأداخليأأة و  ارة امل أأإطر، ’
ة ل  اء؛ ) ( و  راخم األولوات النإمأأأأأأئة ل عضأأأأأأإء؛ )خم( و جراء تقييمإت ذاتية للجإن وتقييمإت مسأأأأأأتقل

والتحدات اجلديدة م  خالل القيإي  ورا ابسأأأأتعرا  ويديث اختصأأأأإصأأأأإت اللجإن املعنية  و مواثيقهإر 
ولك  ابلنظر    تنوع كل منظمة واملهإي املسأندة  ليهإ و نشأطتهإ التنفي ية، و يكل اإل ارة وترتيبإت الرقإبة 

ة، م  املهم التأ كيأد على  ن  أ   التوصأأأأأأأأأأأأأأيأإت ال ينب ي  ن ينظر  ليهأإ على   أإ يف منظومأة األمم املتحأد
 صإحلة جلميع احلإالتر 

 ر 2020وستقدي الوحدة التقرير    اجلمعية العإمة يف عإي  - 41
 

اسرترترترترترتت راض شرترترترترترتؤون التنظيم واإلدارة يف برانمج األمم املتحدة املشرترترترترترتممل امل   بفريو  نق  املن ع    
 (JIU/REP/2019/7يدز )البشري /اإل

يعمل برانمج األمم املتحدة املشرتك املعح بفلوس نقص املنإعة البشرية/اإليداث، ال و  نش   ا لس   - 42
لرئيسأأأأي  ، كربانمج مشأأأأرتك مشأأأأمول برعإية متعد ة، بوصأأأأفا الكيإن ا 1994االقتصأأأأإ و واالجتمإعي يف عإي  

املسأأأأأأأ ول ع  حفو وتنسأأأأأأأيق اجلهو  العإملية الرامية    القضأأأأأأأإء على اإليداثر ويتو    ارة   ا الربانمج سلُس  
 تنسيق الربامجر وتتو   مإنة برانمج األمم املتحدة املشرتك مس ولية التنسيق ويقو  إ املدير التنفي ور  

اتيجي والتشأأأأأأأأأأأأأأ يلي؛ )ب( واإل ارة؛ وركو االسأأأأأأأأأأأأأأتعرا  على مأأأإ يليش ) ( الت طيل االسأأأأأأأأأأأأأأرت  - 43
والرقإبة واملسأأأأأأإءلة؛ ) ( و  ارة املوار  البشأأأأأأرية واخلدمإت اإل اريةر وقدي االسأأأأأأتعرا   إين توصأأأأأأيإت  )خم(

توصأأأأية حل رمسية   25رمسية، ثال  منهإ موجهة    ا لس ووٌس موجهة    املدير التنفي و، فضأأأأال ع   
 يف صورة اقرتاحإت للتحسنير 

وخلصأأأ  الوحدة     ن م  الضأأأرورو و أأأع اسأأأرتاتيجية جديدة طويلة األجل للربانمج، ذسأأأد  - 44
ر وجيت تعويو 2030يليال  يكليإ و جإ مأأأأإمال بشأأأأ ن كيفية وفإء الربانمج ابلتوامإتا فيمإ يتعلق  طة عإي  

املتعلقة ابلسأأمعة     ارة الربانمج ملواءمتا مع م سأأسأأإت منظومة األمم املتحدة األخرى وذنت االنتكإسأأإت
 والش ون املإليةر

وجيت معإجلة الث رات ال  تشأأأأأأأأأوب الرقإبة واملسأأأأأأأأأإءلة ع  طريق  عإ ة تقييم املهإي البإل ة األأية  - 45
مثل مراجعة احلسأأإابت واألخالقيإت، وو أأع  ج صأأإري ذإ  تقإرير الرقإبة، وممإرسأأة ا لس  ورَ  كإمال يف 

مج املشأرتك و مإنتار ويتإخم األمإنة    اسأرتاتيجية  كثر مشوال بشأ ن   ارة املوار  املسأإءلة والرقإبة على الربان
البشأرية تعكس االذإ  االسأرتاتيجي للربانمج وتدعمهإ عمليإت و جراءات تتسأم ابالتسأإة والشأفإفيةر ويف 

 روسأأأأأأأأإ قيمة   حني  ن النموذخم املشأأأأأأأأرتك املشأأأأأأأأمول برعإية متعد ة للربانمج فريد م  نوعا وميك   ن يقدي
إلصأأأأأأأأأأأأأأال  األمم املتحأأدة، فأأ ن الث رات ال  تعرتو اإل ارة والرقأأإبأأة واملسأأأأأأأأأأأأأأأأإءلأأة و فعأأ  خمتلم  يئأأإت 

 االستعرا  املستقلة    تقدا عدة توصيإت بش  إ، ينب ي حصر إ ومعإجلتهإ بطريقة مفإفةر 
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يف اجتمإعا اخلإمس واألربعني وُقدي التقرير    سلس التنسأأأأأأأأيق الرباسي التإبع للربانمج املشأأأأأأأأرتك  - 46
 ر 2019املعقو  يف كإنون األول/ يسمرب 

 
اسرترترتت راض تب دل املو في والتدابري املم  ل  بشرترترتنن التنقل نييم  بي الو  الت يف مؤسرترترتسرترترت ت منظوم    

 (JIU/REP/2019/8األمم املتحدة )

ال التنقل فيمإ بني الوكإالت من  وق  طويل م  املفإ يم البإراثة بوصأأأأأأأأأفا وسأأأأأأأأأيلة لتعويو وحدة  - 47
ا أأدا، والثقأأإفأأة والقيم املشأأأأأأأأأأأأأأرتكأأةر حل  ن حأأدو   أأ ا التنقأأل ال يوال  أأدو ار وقأأد ركو عمأأل منظومأة 

تحدة بشأأأ ن     املسأأأ لة على اقواعد اللعبةص اإل ارية م  خالل االتفإة املشأأأرتك بني املنظمإت امل األمم
لنقأأل املوافني  و انتأأداهبم  و  عأأإرهم فيمأأإ بني املنظمأأإت ال  تطبق نظأأإي األمم املتحأأدة املوحأأد للمرتبأإت 

   ال عأأد  قليأأأل م  االلتوامأأإت ال  والبأأأدالتر  ال  ن احلواجو املعروفأأة منأأأ  فرتة طويلأأأة مل تُعأأأإجل ومل ينفأأأَّ 
قدمتهإ آليإت سلس الرؤسأأأأإء التنفي ينير وال تشأأأأجع معظم املنظمإت التنقل فيمإ بني الوكإالت وال تطبق 

، 2012تأأدابل تثبأأ    أأإ تقأأدر ذلأأقر وعلى املسأأأأأأأأأأأأأأتوى التنفيأأ و، ي  و التطبيق االنتهأأإاثو التفأأإة عأأإي 
مأأل املسأأأأأأأأأأأأأأ وليأأة ع  االلتوامأأإت املأأإليأأة،     كأأل   اء النظأأإي املأأدفوع    حأأد كبل ابلرحبأأة يف ذنأأت ي

 ينعكس سلبإ على املوافنير ممإ

وخيلص االسأأأأأأأأأأأأأتعرا      ن سأأأأأأأأأأأأأيإسأأأأأأأأأأأأأإت التنقل فيمإ بني الوكإالت ال رثل اسأأأأأأأأأأأأأتجإبة كإفية  - 48
ة املتمثلة لالحتيإجإت احلإليةر فإلتنقل فيمإ بني الوكإالت  و جوء صأ ل م  املسأ لة الشأإئكة األوسأع نطإ

يف   ارة املوار  البشأأأأأرية؛ والرتكيو عليا بوصأأأأأفة مسأأأأأ لة قإئمة ب اهإ يرتك  ون  جإبة السأأأأأ اَل املتعلق بكيفية 
اتصأإلا بسأيإسأإت واسأرتاتيجيإت املوار  البشأرية ال  يسأ  األ اء التنظيمي  و   اء منظومة األمم املتحدةر 

سأأأ لة التنقل فيمإ بني املنظمإت، وانفصأأأإلا ع  الشأأأواحل ومر  ذلق يف األسأأأإس  أأأعُم التواي املنظمإت مب
االسأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيأة ملعظم املنظمأإت، وطبيعأة اختيأإر املوافني وتقييمهم يف منظومأة األمم املتحأدة ال  تتسأأأأأأأأأأأأأأم 
ابلتقوقع واحلمإئية والتوجا الداخلي واالاث واجية يف كثل م  األحيإن، والتجوؤ املمإثل يف  سأأأأأأإليت العمل، 

قأأإفأأةص النظميأأةر وم  االعتبأأإرات املهمأأة الطريقأأة ال  ميك  هبأأإ للتنقأأل فيمأأإ بني الوكأأإالت  ن وحيأأإب االث
، واالرتقإء املسأأأأأأتمر ابلقوة العإملة، واحلإجة ال  2030يدعم األ داا االسأأأأأأرتاتيجية، مثل  عم خطة عإي  

ك   موعأإت املنظمأإت تعرب عنهأإ املنظمأإت للتبأإ ل مع اجلهأإت الفأإعلأة يف منظومأة األمم املتحأدةر ومي
الراحبة بل ينب ي  إ  ن ذرو عمليإت تبإ ل ذات منفعة متبإ لة على  سأأإس املصأألحة املوا أأيعية املشأأرتكة 

  و الفر  اجل رافيةر

ويقدي التقرير عشأأأأر توصأأأأيإت هدا    يسأأأأني البيإانت لدعم عملية صأأأأنع القرار، مبإ يف ذلق  - 49
اجلنسأأأأأأأأأأأأأأأإنيأة، وتو أأأأأأأأأأأأأأيإل جأدوى التنقأل فيمأإ بني الوكأإالت، وتعويو التنفيأ  املبأدئي التفأإة يليأل األبعأإ  

وك لق معإجلة الث رات، وتعويو الثقإفة النظمية، واثا ة مأأأأأأأأأأفإفية األسأأأأأأأأأألوب املتبع ملعإجلة مجيع   2012 عإي
 لدول األعضإءراجلوانت املتعلقة ابلتنقل فيمإ بني الوكإالت  اخل املنظمإت، وتعويو املسإءلة  مإي ا

 ر2020وستقدي الوحدة التقرير    اجلمعية العإمة يف عإي  - 50
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اسرترترتت راض املم رسرترترت ت امل  صرترترترة يف اسرترترتت  ن  مؤسرترترتسرترترت ت منظوم  األمم املتحدة بشرترترتر  ت ا دم ت   
 (JIU/REP/2019/9التج ري  يف تونيري ا دم ت )

 بل   نفقإت االسأأأأأأأأأأأتعإنة مبقدمي اخلدمإت التجإرية يف توفل اخلدمإت والسأأأأأأأأأأألع ذات الصأأأأأأأأأأألة - 51
منظمأأة مشأأأأأأأأأأأأأأأأإركأأة يف وحأأدة  23م  جأأإنأأت  2018   عأأإي  2012بليون  والر يف الفرتة م  عأأإي  22,4

د  التفتيش املشأأأأأأأرتكة اسأأأأأأأتنإ ا    البيإانت املتإحةر ومع ذلق، ف ن   ا املو أأأأأأأوع ال يُنظر فيا بشأأأأأأأكل  
تُقدي بشأأأأأأأأ نا تقإرير منتظمةر وبنإء على اقرتا  م  األمإنة العإمة ل مم املتحدة لتقييم  فضأأأأأأأأل السأأأأأأأأبل  وال

لتسأأأأأأأأ ل االسأأأأأأأأتعإنة مبصأأأأأأأأإ ر خإرجية يف توفل اخلدمإت للمنظمإت، اسأأأأأأأأتعر أأأأأأأأ  الوحدة مواط  القوة 
ال  تنطوو عليهإ،   والضأأأأأأأأأأأأأأعم ملسأأأأأأأأأأأأأأ لة االسأأأأأأأأأأأأأأتعإنة ابملصأأأأأأأأأأأأأأإ ر اخلإرجية والفر  ال  تتيحهإ وامل إطر

والتشأأأريعإت والسأأأيإسأأأإت ال  تتيإل النظر فيهإر ويشأأأتمل التقرير على سأأأبع توصأأأيإت، واحدة منهإ موجهة 
توصأية حل رمسية تور  اقرتاحإت   43   سإلس اإل ارة وسأ   موجهة    الرؤسأإء التنفي يني؛ ابإل أإفة     

 إب خإل يسينإتر

م الكيإانت تفتقر    سأأأأأأأأيإسأأأأأأأأإت ومبإ ا توجيهية و جراءات وخلص االسأأأأأأأأتعرا      ن معظ - 52
مكرسأأأأأأأأأة بشأأأأأأأأأ ن االسأأأأأأأأأتعإنة مبصأأأأأأأأأإ ر خإرجية؛ وعالوة على ذلق، فهي ال ريو إ ع   جراءات الشأأأأأأأأأراء 
االعتيإ ية وتت   قرارات االسأتعإنة مبصأإ ر خإرجية على  سأإس خمصأص يف  حلت األحوال، ممإ ي  و    

ثل و أأأأأيإع الفر ر وحد  يدات وخمإطر خمتلفة تتصأأأأأل ابالسأأأأأتعإنة يقيق مكإسأأأأأت  ون املسأأأأأتوى األم
مبصأأأأأأأأأأأأأأأإ ر خأإرجيأة تشأأأأأأأأأأأأأأمأل مأإ يليش القوانني الوطنيأة ال  يأد م  مرونأة التوايم؛ وعأدي ا تمأإي الأدول 
األعضأأأأإء؛ واملركو القإنوين للمنظمإت ال و يعقأند االسأأأأتعإنة مبصأأأأإ ر خإرجية؛ واإلجراءات املر قة وطرائق 

يد عتبإت صأأأأأأأأأأأأأأ لة للمشأأأأأأأأأأأأأأرتات املبإمأأأأأأأأأأأأأأرة؛ والتقيد ببإئع واحد؛ وارتفإع تكإليم االنتقإل؛ الدفع؛ ويد
و دو ية القدرة الداخلية على االحتفإا ابلسأيطرة على العمليإت وتوفل  أمإن اجلو ة؛ وث رات االتصأإل 

فرو أأأأأة على  خول والتنسأأأأأيق بني اجلهإت الفإعلة الرئيسأأأأأية؛ واألخطإر ال  هد   م  البيإانت؛ والقيو  امل
 املبإين؛ وذنت البإئعني للمواقع مديدة اخلطورة؛ والتكإليم اخلفية؛ وتصرفإت البإئعني حل الالئقةر 

وملعإجلة  وجا القصأأأور،  وجو االسأأأتعرا  تدابل تشأأأمل مإ يليش تقدا تقإرير سأأأنوية    ا يئإت  - 53
ابالسأتعإنة مبصأإ ر خإرجية؛ وو أع تعريم و ج و جراءات مشأرتكة التشأريعية بشأ ن النفقإت ذات الصألة  

بشأأأأأأ ن االسأأأأأأتعإنة مبصأأأأأأإ ر خإرجية؛ واثا ة مصأأأأأأإ ر اإلمدا  م  البلدان النإمية وتيسأأأأأأل مشأأأأأأإركة البإئعني 
الصأأأأأأأأأ إر واملتوسأأأأأأأأأطني يف عمليإت املنإقصأأأأأأأأأة؛ و جراء يليل للتكإليم والفوائد وتقييمإت  ورية للم إطر 

إت احلسأأأأأأأأأإسأأأأأأأأأة  و ذات القيمة املرتفعة؛ وو أأأأأأأأأع معإيل لتمديد عقو  اخلدمإت اخلإرجية ابلنسأأأأأأأأأبة لل دم
 يتجإواث األطر الومنية القيإسية؛ وو ع خطوات إل ارة عملية االنتقإل م  ابئع آلخرر مبإ
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جن  االقتصرترترترت دي  ألمريأ  اليتيني  ومنطق  البحر الأ ري  اسرترترترتت راض شرترترترتؤون التنظيم واإلدارة يف الل  
(JIU/ML/2019/1) 

اسأأأأأأأتعرا أأأأأأأإ لشأأأأأأأ ون التنظيم واإل ارة يف جلنة األمم   2019  رج  الوحدة يف برانمج عملهإ لعإي   - 55
البحر الكإري ر وم  املقرر  ن يصأأأأأأأدر االسأأأأأأأتعرا  انذنيش   املتحدة االقتصأأأأأأأإ ية ألمريكإ الالتينية ومنطقة

 ر2020وتقرير/م كرة ستصدر يف  وائل عإي  2019رسإلة يف م ون اإل ارة  صدرت يف عإي 
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وينب ي و أع الرسأإلة املتعلقة بشأ ون اإل ارة يف سأيإة جهو  اإلصأال  ال  يب  إ األمني العإي احلإيل،   - 56
قليمير ويتمثل  دفهإ الرئيسأأأأأأأي يف تقدا بعض النتإئج األولية م  االسأأأأأأأتعرا  يف  ال سأأأأأأأيمإ  صأأأأأأأال  البعد اإل 

الوق  املنإسأأأأأأأت، مع توفل العنإصأأأأأأأر الرئيسأأأأأأأية ال  ميك   ن تسأأأأأأأرتمأأأأأأأد هبإ األطراا املعنية يف اختإذ القرارات،  
 اإل إئيةر  والسعي    تعويو البعد اإلقليمي كجوء م  عملية اإلصال  اجلإرية ملنظومة األمم املتحدة 

واللجإن اإلقليمية يف و أأأع فريد ميكنهإ م  اال أأأطالع بدور  إي ع  طريق العمل بصأأأورة  كثر  - 57
انتظأإمأإ مع خمتلم اجلهأإت الفأإعلأة يف سأإل التنميأة، مبأإ يف ذلأق  فرقأة األمم املتحأدة القطريأة، لتقأدا الأدعم 

ر إ يف تنسأأأأأأأأأأيق تعميم األولوات اإلقليمية للقدرات املعيإرية والسأأأأأأأأأأيإسأأأأأأأأأأإتية، ولك  األ م م  ذلق  و  و 
 و ون اإلقليمية يف منظومة األمم املتحدةر

واملسأأأتوى اإلقليمي  و الصأأألة بني املسأأأتويني العإملي والقطرو، وابلتإيل ف ن  أيتا اسأأأرتاتيجية، وينب ي   - 58
بسأأأأأأأأأبت موقعهإ الفريد،   ن يكون الدور ال و يتعني  ن تضأأأأأأأأأطلع با اللجإن اإلقليمية  ورا رئيسأأأأأأأأأيإ؛ ليس فقل  

كمسأأأأأتوى رابل، ولك   يضأأأأأإ بسأأأأأبت الثروة املعرفية اإلقليمية ال  راكمتهإ عرب الوم ، وصأأأأأالحيتهإ للدعوة     
 عقد االجتمإعإت، وخربهإ يف خدمة الدول األعضإء ك مإانت مل تلم ا يئإت احلكومية الدوليةر 

نهإئية، وال توال  نإك قرارات  إمة يتعني بيد  ن اإلصأأأأأأأأال  اجلإرو مل يو أأأأأأأأع بعد يف صأأأأأأأأي تا ال - 59
اختإذ إ يف سأأيإة املرحلة الثإنية م  اإلصأأال  و خضأأإعهإ للتحليل ملسأأت كل منطقة على حدةر وال ر  
م   توى الرسأأأأأأأأإلة املتعلقة بشأأأأأأأأ ون اإل ارة  و تبيإن  أية الدور اإلقليمي ألمريكإ الالتينية ومنطقة البحر 

توصأأأأية موجهة    األمني العإي أبن تشأأأأإرك اللجإن اإلقليمية مشأأأأإركة منهجية الكإري ر كمإ   إ تتضأأأأم   
ومنتظمة يف  عدا   طر األمم املتحدة اجلديدة للتعإون واسأأأتعرا أأأهإ ويديثهإ املنتظمر وقد  ُرسأأأل  الرسأأأإلة 

تنظر فيهأإ     األمأإنأة العأإمأة ل مم املتحأدة لكي  2019املتعلقأة بشأأأأأأأأأأأأأأ ون اإل ارة يف الربع األخل م  عأإي 
 اإل ارة العليإ وتت    جراءات بش  إر

 
 التحقيق ت -جيم  

فيمإ يتعلق ابلتحقيقإت، تركأو وحدة التفتيش املشأأأأأأأأأأرتكة على انتهإكإت األنظمة والقواعد وحل إ  - 60
م  اإلجراءات القإئمة املوعوي ارتكإهبإ م  جإنت الرؤسأأأأأأأأأأإء التنفي يني، ورؤسأأأأأأأأأأإء  يئإت الرقإبة الداخلية، 
ومسأأأأأ ويل املنظمإت األخرى م  حل املوافني، وبصأأأأأورة اسأأأأأتثنإئية، موافي املنظمإت ال  ال توجد لديهإ 

، تلق  الوحدة مأأأكوى واحدة فقل، ح فحصأأأهإ 2019قدرات  اخلية على  جراء يقيقإتر وخالل عإي  
 وتبني   إ ال تتطلت اختإذ  و  جراء آخر م  جإنبهإر

 
 قبول توصي ت وحدة التفتيش املشم   وتنفيخه    -دال   

 نظ   التتبع الشبأي  
نظإي التتبع الشأأأأأأبكي  و تطبيق  سأأأأأأإسأأأأأأي تسأأأأأأت دما الوحدة واملنظمإت املشأأأأأأإركة بوصأأأأأأفا   اة  - 61

 لكرتونيأة لرصأأأأأأأأأأأأأأأد حأإلأة تنفيأ  التوصأأأأأأأأأأأأأأيأإت ويأديثهأإ ولوبال  والتحليأل اإلحصأأأأأأأأأأأأأأأإئي فيمأإ يتعلق بقبول 
 التوصيإت وتنفي  إر

االنتهإء م  نقل خدمإت اسأأأأأأأأأأأتضأأأأأأأأأأأإفة وصأأأأأأأأأأأيإنة نظإي التتبع   2018وقد ح بنجإ  يف  وائل عإي   - 62
الشأأأأأبكي م  مقدي اخلدمإت اخلإرجي    مكتت تكنولوجيإ املعلومإت واالتصأأأأأإالت التإبع ل مإنة العإمة 
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 و  ول عإي كإمل يعمل فيا   ا النظإي يف  طإر اتفإة مسأتوى اخلدمإت   2019ل مم املتحدةر وكإن عإي  
ت تكنولوجيأإ املعلومأإت واالتصأأأأأأأأأأأأأأأإالتر وقأد األ النظأإي يعمأل على مأدار العأإي؛ اجلأديأد املوقع مع مكتأ 

 يشهد تش يلا حدو   و تعطيالت كبلةر ومل
وطلب  الوحدة م خرا    مكتت تكنولوجيإ املعلومإت واالتصأأأأأأأأإالت  ن يطور خإصأأأأأأأأية وايفية  - 63

  اإلحصأأأأإءات، وقدرات اإلبال ، لنظإي التتبع الشأأأأبكي تتيإل، يف مجلة  مور،  مكإنية الوصأأأأول املبسأأأأل  
والنظر يف التقإرير والرسأأأأأأأأأأأأأوي البيإنية ال  يقدمهإ   ا النظإير وجيرو تطوير     اخلإصأأأأأأأأأأأأأية الوايفية، وم  

 ر2020املتوقع تنفي  إ يف النصم األول م  عإي 
 

 عدد التوصي ت  
امل كرة والرسأإلة املتعلقة يشأل اجلدول   ان     اثا ة يف متوسأل عد  التوصأيإت حسأت التقرير و  - 64

 ر2019يف عإي  5,8    2013يف عإي  4,9بش ون اإل ارة م  
 

 2019-2013عدد التق رير واملخ رات والرس ئل املت لق  بشؤون اإلدارة والتوصي ت الص درة عن وحدة التفتيش املشم  ، للفمة 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
ا أمأوع لألأفأرتة 

2013-2019 

         التق رير واملخ رات والرس ئل املت لق  بشؤون اإلدارة         
 50 7 6 9 11 5 7 5 املتعلقة ابملنظومة ككل واملتعلقة بعدة منظمإت

 42 3 1 2 25 6 3 2 املتعلقة بفرا ى املنظمإت
 92 10 7 11 36 11 10 7 املت لق  بشؤون اإلدارةاجملموع، التق رير واملخ رات والرس ئل   

         التوصي ت
 345 44 49 56 74 33 61 28 املتعلقة ابملنظومة ككل واملتعلقة بعدة منظمإت

 101 14 3 20 26 16 16 6 املتعلقة بفرا ى املنظمإت
 446 58 52 76 100 49 77 34 جمموع التوصي ت 
 4,8 5,8 7,4 6,9 2,8 4,5 7,7 4,9 الن تجمتوسط عدد التوصي ت حبسب  

 
 ر 2020نظإي التتبع الشبكي، كإنون الثإين/ينإير  شاملصدر 

  
 م دالت قبول وتنفيخ التوصي ت املت لق  ابملنظوم   أل وبفرادى املنظم ت   

يف املإئة   77مإ قدر    2018و    2011بل  متوسأأأأأأأأأل معدل قبول التوصأأأأأأأأأيإت الصأأأأأأأأأإ رة بني عإمي   - 65
يف املأإئأة فيمأإ يتعلق ابلتقأإرير على نطأإة  69يتعلق ابلتقأإرير واملأ كرات املتعلقأة بفرا ى املنظمأإت، و  فيمأإ

املقبولة مإ قدر    ر وخالل الفرتة نفسأأأأأأأأأأأأهإ، بل  معدل تنفي  التوصأأأأأأأأأأأأيإت(1)املنظومة )انظر الشأأأأأأأأأأأأكل   ان (
 املإئة يف كل م  التقإرير وامل كرات املتعلقة بفرا ى املنظمإت والتقإرير على نطإة املنظومةر يف 81

__________ 

، مل يك  كل م  برانمج األمم املتحدة للبيئة، وبرانمج األمم املتحدة للمسأأأأأأأأأأأأأتوطنإت البشأأأأأأأأأأأأأرية، 2020يف كإنون الثإين/ينإير   (1) 
 ر2018ت األمم املتحدة املعح ابمل درات واجلرمية، قد قدي  و مدخالت ع  عإي ومكت
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وتثح الوحأأأأدة على املنظمأأأأإت ملأأأأإ اختأأأأ تأأأأا م   جراءات م   جأأأأل تنفيأأأأ  توصأأأأأأأأأأأأأأيأأأأإهأأأأإ )انظر  - 66
 2011املنظمأإت املشأأأأأأأأأأأأأأإركأة م  عأإي    الثأإلأث، الأ و يبني  مجأإيل معأدالت القبول والتنفيأ  م  جأإنأت املرفق

 (ر2018   عإي 
 

 الشكل   
 (2018-2011متوسط م دل قبول توصي ت وحدة التفتيش املشم   وم دل تنفيخ التوصي ت املقبول  )  

 )ابلنسبة املئوية(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ر 2020نظإي التتبع الشبكي، كإنون الثإين/ينإير  شاملصدر 

  

69 69

77
81 81 82

شرتكةمجيع تقإرير وم كرات وحدة التفتيش امل دة منظمإتاملتعلقة ابملنظومة ككل واملتعلقة بع املتعلقة بفرا ى املنظمإت

معدل القبول معدل التنفي 
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 الفصل الث ين 
 2020التوق  ت ل      

تركو وحدة التفتيش املشأأرتكة على يسأأني الفعإلية التنظيمية م  خالل تعويو الشأأفإفية واملسأأإءلة،  - 67
فإ ة على  فضأل والتعلم م  املمإرسأإت اجليدة، والتنسأيق والكفإءة م   جل مسأإعدة املنظمإت على االسأت

م  نظإمهإ األسأأأأإسأأأأير وتتوايد احلإجة      5وجا م  املوار  املتإحة، على النحو املنصأأأأو  عليا يف املإ ة  
  ا الدعم م  جإنت الرقإبة اخلإرجية املسأأأأأأأتقلة، يف بيئة  صأأأأأأأال  تتطلت املسأأأأأأأإءلة ع  اسأأأأأأأت داي املوار  

ة وطرائق العمأأأل، م   جأأأل تعويو الفعأأأإليأأأة واألثرر بفعأأأإليأأأة وكفأأأإءة، والنوا أأأة والتعلم والت لات يف الثقأأأإفأأأ 
، والت كد م   ن برانمج العمل سأأأأأأأأأأأينجو يف الوق  2020وسأأأأأأأأأأأتواصأأأأأأأأأأأل الوحدة تلبية     احلإجة يف عإي  

 املنإست وعلى مستوى عإل م  اجلو ةر 
وسأأأأأأأة مشأأأأأأأإريع على نطإة املنظومة،   2020ويشأأأأأأأمل برانمج العمل ال و اعتمدتا الوحدة لعإي   - 68

تعرا أأأأأأإ واحدا لشأأأأأأ ون التنظيم واإل ارة ملنظمة واحدةر وسأأأأأأتضأأأأأأيم الوحدة    سموعتهإ املوا أأأأأأيعية واسأأأأأأ 
ع  وايفة األخالقيإت، و ي بصأأأأأد   نشأأأأأإء سموعة موا أأأأأيعية   2010اخلإصأأأأأة ابلنوا ة يديثإر لتقرير عإي  

را أأأأأأإت بشأأأأأأ ن ع  احلوسأأأأأأبة السأأأأأأحإبية ال و سأأأأأأتعقبا اسأأأأأأتع  2019للتكنولوجيإ واالبتكإر مع تقرير عإي  
 ر 2020تطبيقإت األم  السيرباين وسالسل السجالت امل لقة ستدرخم يف برانمج العمل لعإي 

     2020وي طي اإلطإر االسأأأأأأأأرتاتيجي ال و ُو أأأأأأأأع حديثإ لوحدة التفتيش املشأأأأأأأأرتكة الفرتة م    - 69
، وسأأأأتشأأأأكل جهو  التواصأأأأل بشأأأأ ن   دافا  ور الرتكيو يف     السأأأأنةر وسأأأأيشأأأأمل ذلق املنتدات 2029

املسأأأأأتهدفة لتثقيم  صأأأأأحإب املصأأأأألحة بشأأأأأ ن منتجإت الوحدة واالسأأأأأتفإ ة م  اسأأأأأرتاتيجيتهإ الرامية    
رتاتيجي وابإلصأأال  واسأأتكمإ إر وسأأيجرو التطرة لوطإر االسأأ   2030معإجلة املوا أأيع املتصأألة  طة عإي  

يف اجلوء املسأأأأأأأت نم م  الدورة الرابعة والسأأأأأأأبعني للجمعية العإمة،    جإنت التقرير السأأأأأأأنوو للوحدة لعإي 
 ر 2020وبرانمج عملهإ لعإي  2019

، وسأأأتواصأأأل الوحدة اسأأأتكشأأأإا 2019و ة  روس كثلة اسأأأُتفيدت م   نشأأأطة التواصأأأل يف عإي   - 70
، سأتواصأل الوحدة 2020ا ة تعميق  ثر إ على املنظومةر ويف عإي  الفر  املتإحة لتوسأيع نطإة منتجإهإ واث 

يديث اسأأأأرتاتيجيتهإ للتواصأأأأل، وسأأأأتضأأأأع الصأأأأي ة النهإئية السأأأأرتاتيجيتهإ يف سإل االتصأأأأإالت، ال  ر  
بنهج  كثر اتسإقإ ومشوال يف  صدار التقإريرر وستشمل  نشطة التواصل اثا ة التعإون   2019ذربتهإ يف عإي  

ات املنظمإت م   جل تعميم اإلطإر االسأأأأأأأأأأرتاتيجي اجلديد، وتبإ ل املعلومإت بشأأأأأأأأأأ ن التحدات مع قيإ 
النإمأأئة واملسأأإأة ال  ميك   ن تقدمهإ الرقإبة اخلإرجية املسأأتقلةر وسأأتشأأمل  نشأأطة التعإون تقدا عرو  

    وحدة التفتيش املشرتكة م  قبل رؤسإء املنظمإت واإل ارات املدعوي ر 
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 الث لث  الفصل 
 2020برانمج ال مل ل      

نظرت الوحدة، عند  عدا  برانمج عملهإ، يف مقرتحإت االسأأأأأأأأأأتعرا أأأأأأأأأأإت املقدمة م  املنظمإت  - 71
املشأإركة و يئإت الرقإبة واملفتشأني  نفسأهمر ويشأمل برانمج العمل النهإئي ال و اعتمدتا الوحدة يف كإنون 

نطإة املنظومة واسأأأأأأتعرا أأأأأأإ واحدا لشأأأأأأ ون التنظيم واإل ارة ، وسأأأأأأة مشأأأأأأإريع على  2019األول/ يسأأأأأأمرب  
 املرفق السإ س(ر )انظر

املشأأإريع السأأتة اجلديدة )انظر املوجوات   ان (، وك لق   2020وتتضأأم  خطة عمل الوحدة لعإي   - 72
َُرحألة م  خطة العمل لعإي 

 ر2019املشإريع امل
 

 2020   موجزات عن املش ريع املدرج  يف برانمج ال مل ل   
 األمن السيرباين يف مؤسس ت منظوم  األمم املتحدة: است راض السي س ت واملم رس ت   

مأإ فتئأ  خمأإطر األم  السأأأأأأأأأأأأأأيرباين تتوايأد، سأأأأأأأأأأأأأأواء م  حيأث انتشأأأأأأأأأأأأأأإر أإ  و م  حيأث  مكأإانهإ  - 73
ر و و يشأأأكل (2)الصأأأإ ر ع  املنتدى االقتصأأأإ و العإملي  2018الت ريبية، وفقإ لتقرير امل إطر العإملية لعإي  

حأأأإليأأأإ  حأأأد   م يأأأدات   ارة امل أأأإطر ال  تواجههأأأإ تقريبأأأإ مجيع  نواع املنظمأأأإت، مبأأأإ فيهأأأإ املنظمأأأإت 
الدوليةر وال يعترب األم  السيرباين سر  مس لة تتعلق بتكنولوجيإ املعلومإت؛ بل  و مس لة  منية، و و  يضإ 

ر األم  السأأأأأأأأأأأيرباين تنطوو على آاثر رس كإمل مسأأأأأأأأأأأ ولية تقع على عإتق اجلميع يف  و منظمةر فم إط
 يإكل املنظمة وعمليإهإر وتواجا معظم املنظمإت، مبإ فيهإ م سأأأسأأأإت منظومة األمم املتحدة، مسأأأتوات 
متوايدة م  التهديدات اإللكرتونية ال  تسأأأأأأأأأأأأعى     حلإة الضأأأأأأأأأأأأرر مبوافي املنظمإت و صأأأأأأأأأأأأو إ وبيإانهإ 

 ومسعتهإ ومصداقيتهإر 
د  عرب  م سأأأسأأأإت م  منظومة األمم املتحدة ع  قلقهإ  اثاء األم  السأأأيرباين، ووجه  عدة وق - 74

ر وممإ لا 2020م سأأأأأأأسأأأأأأأإت انتبإ  وحدة التفتيش املشأأأأأأأرتكة    ذلق  ثنإء  عدا  برانمج عمل الوحدة لعإي  
اين يف مقرت   اللتا  ن اللجنة االسأأأأأأتشأأأأأأإرية املسأأأأأأتقلة للمراجعة قد  براثت االعرتاا مب إطر األم  السأأأأأأيرب 

 رمسي إلجراء استعرا  ُقدي    الوحدةر
ويف   ا السأأيإة، سأأيقينأم االسأأتعرا  الكيفية ال  تتصأأدى هبإ م سأأسأأإت منظومة األمم املتحدة  - 75

 أ ا التهأديأد، والتحأدات وامل أإطر ال  تواجههأإ، مبأإ يف ذلأق تأدابل الت فيم م  حأدة امل أإطر، وم  
تدريت وتوعية املوافني يف   ا الشأأأأأأأأأأ نر وسأأأأأأأأأأيحد  االسأأأأأأأأأأتعرا  فر  تعويو التعإون  أأأأأأأأأأمنهإ مبإ رات  

والتنسأأأأأيق فيمإ بني املنظمإت، مع االسأأأأأتفإ ة م  القدرات والفر  القإئمة، وسأأأأأيحد  املمإرسأأأأأإت اجليدة 
 م  م سسإت منظومة األمم املتحدة وك لق م  قطإعإت  خرىر

 

__________ 

(ر ميك  االطالع عليا م  خالل الرابل 2018)جنيم،    The Global Risks Report 2018املنتدى االقتصأأأأأأأأأأأإ و العإملي،   (2) 
www3.weforum.org/docs/WEF_GRR18_Report.pdfر 
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العتب رات االسرترترترترترتتدام  وارف ا عل  البيئ  عل  نط م   السرترترترترترتي سرترترترترترت ت واملم رسرترترترترترت ت واملرانيق املراعي   
 مؤسس ت منظوم  األمم املتحدة

على  أأأأأأرورة   مإخم مأأأأأأواحل االسأأأأأأتدامة يف  نشأأأأأأطة   2030تشأأأأأأد  خطة التنمية املسأأأأأأتدامة لعإي   - 76
 وعمليإت امل سأأأسأأأإت التإبعة ملنظومة األمم املتحدةر وهدا اسأأأرتاتيجية   ارة االسأأأتدامة يف منظومة األمم

،    2019، ال   قر إ سلس الرؤسأأأإء التنفي يني املعح ابلتنسأأأيق يف  ار/مإيو  2030-2020املتحدة للفرتة  
ر 2030مواءمة العمليإت الداخلية مل سأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأإت منظومة األمم املتحدة مع العنإصأأأأأأأأأأأر البيئية يف خطة عإي  

 ملنظومة يف   ا ا إلروسيدرس االستعرا  حإلة وفعإلية تنفي  املبإ رات الرئيسية على نطإة ا
ويقرت  االسأأأأأأأأتعرا  تقييم كيفية اثا ة فعإلية واإئم اإل ارة الرئيسأأأأأأأأية يف تعويو   ارة االسأأأأأأأأتدامة  - 77

 اخليإ، وذلق م  خالل يديد الث رات واملمإرسأأإت اجليدة واختإذ اإلجراءات العالجيةر وسأأيدرس  يكَل 
إت واملمإرسأأأأأأأأإت واملرافق املراعية العتبإرات االسأأأأأأأأتدامة احلوكمة واملسأأأأأأأأإءلة والرقإبة فيمإ يتعلق ابلسأأأأأأأأيإسأأأأأأأأ 

واحلفإا على البيئية على نطإة املنظومةر ويشأأأأأمل ذلق األطر التشأأأأأريعية والتنظيمية، وا يإكل، و جراءات 
 التش يل املوحدة، وتدابل ب ل العنإية الواجبة، و حكإي الرصد واإلبال ر 

لضأأأأأعم والفجوات احلرجة بني التطلعإت واملمإرسأأأأأإت ويسأأأأأعى االسأأأأأتعرا     يديد مكإم  ا - 78
فيمإ يتعلق ابلسأأيإسأأإت واملمإرسأأإت واملرافق املراعية العتبإرات االسأأتدامة واحلفإا على البيئيةر وسأأيبحث 
 يضأأأأأأأأإ مدى التواي القيإ ات واإل ارة العليإ يف املنظمإت ابلتجإوب بسأأأأأأأأرعة مع القرارات الرئيسأأأأأأأأية يف   ا 

إ ملواكبأة  وجأا التقأدي واالبتكأإرات التكنولوجيأة لتحقيق األ أداا احملأد ةر وسأأأأأأأأأأأأأأيقيأم ا أإل، واسأأأأأأأأأأأأأأتعأدا  أ 
االسأأأأأتعرا   يضأأأأأإ امل إطر احملتملة املتعلقة بتشأأأأأويا السأأأأأمعة واملرتبطة ابلسأأأأأيإسأأأأأإت واملمإرسأأأأأإت احلإلية، 

 وسيحد  املمإرسإت اجليدة والدروس املستفإ ة م  م سسإت منظومة األمم املتحدةر 
 

ا  تطبيق ت سيسل السجيت املغلق  يف منظوم  األمم املتحدة: حتليل ح سم ملواثن القوة استخد  
 والض ف والفرص والتهديدات

يتمثل ا دا الرئيسأأأي السأأأرتاتيجية األمني العإي بشأأأ ن التكنولوجيإت اجلديدة يف يديد الكيفية  - 79
ي التكنولوجيأإت الرقميأة للتعجيأل بتنفيأ  ال  ميك  م  خال أإ ملنظومأة األمم املتحأدة  ن تأدعم اسأأأأأأأأأأأأأأت أدا

ر ووفقإ لالسرتاتيجية نفسهإ، تلتوي منظومة األمم املتحدة بتعميق قدراهإ 2030والاهإ، ال سيمإ خطة عإي  
 الداخلية واإلملإي ابلتكنولوجيإت اجلديدة، واثا ة فهمهإ والرتويج  إ واحلوار بش  إر 

حدة م   كثر التكنولوجيإت اجلديدة  ينإمية، مع اإلمكإانت وتعد سأألسأألة السأأجالت امل لقة وا - 80
ال  تتيحهأإ يف خفض تكأإليم املعأإمالت، واثا ة سأأأأأأأأأأأأأأرعأة العمليأإت، واحلأد م  خمأإطر ال ش واحلأد م  
احلإجة    الوسأأأأأأأأأأأطإءر و ي ليسأأأأأأأأأأأ  سر  مسأأأأأأأأأأأ لة تكنولوجية، بل تتجإواث إ لتكون خيإرا عمليإ ذا  أية 

ومة األمم املتحدة  ن تقوي ابملويد لفهم سأأألسأأألة السأأأجالت امل لقة ويديد السأأأبل اسأأأرتاتيجيةر وينب ي ملنظ
ال  تتيإل اسأأأأأأأأأأأأأأت أدامهأإ بكفأإءة، والعمأل يف الوقأ  ذاتأا على مواجهأة امل أإطر املرتبطأة هبأإر و نأإك عأدة 
منظمإت تسأأأأأأت دي ابلفعل تطبيقإت سأأأأأألسأأأأأألة السأأأأأأجالت على  سأأأأأأإس ذري ، يف حني يتإخم منظمإت 

 ويد م  املعرفة واأل لة لالسرتمإ  هبإ يف قراراهإر خرى    م
وسأأأأأأأأتجرو وحدة التفتيش املشأأأأأأأأرتكة يليالر مسأأأأأأأأتقالر ونويهإر ومو أأأأأأأأوعيإر ب ية يديد مواط  القوة  - 81

والضأأأأعم والفر  والتهديدات املتصأأأألة ابسأأأأت داي تطبيقإت سأأأألسأأأألة السأأأأجالت امل لقة و أيتهإ ابلنسأأأبة 
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السأجالت  مل سأسأإت منظومة األمم املتحدةر وسأيقوي االسأتعرا  مبإ يليش ) ( اسأتعرا  تطبيقإت سألسألة
وتقييم اسأأأأأأأت دامهإ؛ )ب( وذميع الدروس املسأأأأأأأتفإ ة خالل     املرحلة م  التطوير األويل؛ )خم( ويليل 
الفر  والتحدات وامل إطر املتصأأأألة ابسأأأأت داي سأأأألسأأأألة السأأأأجالت؛ ) ( وتشأأأأجيع املمإرسأأأأإت اجليدة؛ 

رتكيو على السأأأمإت ال  تيسأأر و إولة و أأأع التوجيهإت واملبإ ا املتصأأألة ابسأأأت داي تطبيقإهإ، مع ال )ه(
 ويفو على اثا ة التعإون واالتسإة والكفإءة فيمإ بني الوكإالتر 

 
 است راض ش مل للدعم الخي تقدمه منظوم  األمم املتحدة للبلدان الن مي  غري الس حلي   

 عم   2024-2014يسأأأأأأأأأأأتهدا برانمج عمل فيينإ لصأأأأأأأأأأأإل البلدان النإمية حل السأأأأأأأأأأأإحلية للعقد   - 82
البلدان النإمية حل السأأأإحلية م  خالل سأأأتة سإالت ذات  ولوية  يش املرور العإبر، وتطوير البت التحتية، 
والتجإرة الدولية وتيسأل التجإرة، والتكإمل والتعإون على الصأعيد اإلقليمي، والتحول االقتصأإ و ا يكلي، 

 ووسإئل التنفي ر
ربانمج عمل فيينإ     ن التقدي احملراث حل كإا ل  2019وخلص اسأأأأأأأأأتعرا  منتصأأأأأأأأأم املدة لعإي   - 83

ابلنسأأأبة للبلدان النإمية حل السأأأإحلية لكي يقق   داا الربانمجر وبنإء على ذلق،  ع  اجلمعية العإمة 
يف اإلعالن السأأأأيإسأأأأي لالسأأأأتعرا  الرفيع املسأأأأتوى ملنتصأأأأم املدة بشأأأأ ن تنفي  برانمج عمل فيينإ لصأأأأإل 

2024-2014إحليأأة للعقأأد البلأأدان النأأإميأأة حل السأأأأأأأأأأأأأأأأ 
، منظومأأَة األمم املتحأأدة    تقأأدا الأأدعم الالاثي (3)

للتعجيأل بتنفيأ  برانمج عمأل فيينأإ، و عأإ مكتأَت املمثلأة السأأأأأأأأأأأأأأإميأة املعنيأة أبقأل البلأدان  وا والبلأدان النأإميأة 
إ ورصأأأد ذلق التنفي  السأأأإحلية والدول اجلورية الصأأأ لة النإمية    كفإلة متإبعة تنفي  برانمج عمل فيين حل

 واإلبال  عنا بفعإليةر
و ُ رخم اسأأأأأأتعرا  الدعم ال و تقدما منظومة األمم املتحدة    البلدان النإمية حل السأأأأأأإحلية يف  - 84

برانمج عمأل الوحأدة بنأإء على طلأت م  مكتأت املمثلأة السأأأأأأأأأأأأأأإميأة املعنيأة أبقأل البلأدان  وا والبلأدان النأإمية 
ورية الصأأأ لة النإميةر وسأأأيسأأأتند االسأأأتعرا     اسأأأتنتإجإت اسأأأتعرا  منتصأأأم حل السأأأإحلية والدول اجل

املأأدة ب يأأة توفل نظرة متعمقأأة على األسأأأأأأأأأأأأأأبأأإب احملتملأأة لتوقم كيأأإانت منظومأأة األمم املتحأأدة ع   حرااث 
التقأدي فيمأإ تقأدمأا م   عم يف تنفيأ  برانمج عمأل فيينأإر كمأإ سأأأأأأأأأأأأأأيوجو التقرير اإلجراءات العالجيأة ال  

ك  اختأإذ أإ يف األجأل القصأأأأأأأأأأأأأأل لأدعم البلأدان النأإميأة حل السأأأأأأأأأأأأأأإحليأة على حنو  كثر فعأإليأة يف تنفيأ  إ مي
ألولوات برانمج عمل فيينإ،  أأم  اإلطإر الومح املتبقير وسأأيسأأرتمأأد ابسأأتنتإجإت االسأأتعرا  يف  عدا  

 تقرير األمني العإي ع  تنفي  الربانمجر
 

  ت يف منظوم  األمم املتحدةار ل  الراهن  ملهم  األخيقي  

بشأأأأأ ن قواعد   2010  ا االسأأأأأتعرا   و مبثإبة متإبعة السأأأأأتعرا  وحدة التفتيش املشأأأأأرتكة لعإي   - 85
 (ر ول لق، ف ن ا دا الرئيسأأي لالسأأتعرا  ليسJIU/REP/2010/3األخالة يف منظومة األمم املتحدة )

 و تقييم التقدي ال و  حراثتا م سأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأإت منظومة األمم املتحدة يف تعويو مهمتهإ يف سإل األخالقيإت 
فحسأأأأأأأت، و  إ  و  يضأأأأأأأإ تقييم تطبيق القواعد واملعإيل   2010رشأأأأأأأيإ مع التوصأأأأأأأيإت الوار ة يف تقرير عإي  

وحدة، وتقإرير  يئإت املقبولة عمومإ وتنفي   و توصأأأيإت ذات صأأألة قدم  يف االسأأأتعرا أأأإت الالحقة لل
 الرقإبة األخرى املتصلة مبهمة األخالقيإتر 

__________ 

 ر74/15قرار اجلمعية العإمة  (3) 

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2010/3
https://undocs.org/ar/A/RES/74/15
https://undocs.org/ar/A/RES/74/15
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وسأأأأأأأأأأأأيقدي االسأأأأأأأأأأأأتعرا  نظرة مسأأأأأأأأأأأأتكملة ع  حإلة مهمة األخالقيإت، و لهإ م  خمتلم  إذخم   - 86
األعمإل يف م سأأأأأأأسأأأأأأأإت منظومة األمم املتحدة، مبإ يف ذلق سأأأأأأأبل  أأأأأأأمإن اسأأأأأأأتقال إر وعالوة على ذلق،  

، مبإ يف ذلق  2010ال  طر ت على مهمة األخالقيإت من   جنإاث تقرير عإي  سأأأأأأأأيدرس االسأأأأأأأأتعرا  الت لات  
األ وار واملسأأأأ وليإت احملد ة املتعلقة هبإ يف م سأأأأسأأأأإت منظومة األمم املتحدةر وسأأأأتقوي الوحدة بوا ة نطإة  

واملعإيل ال  ميك   االسأأأأتعرا  على نطإة منظومة األمم املتحدة     قصأأأأى حد لتحديد املمإرسأأأأإت اجليدة  
 تقإمسهإ، فضال ع   و فر  قد تتإ  للمنظمإت للتعإون م   جل يسني فعإلية وكفإءة مهمة األخالقيإتر 

 
 است راض شؤون التنظيم واإلدارة يف برانمج األمم املتحدة للمستوثن ت البشري   

 نشأأأأأئ مركو األمم املتحدة للمسأأأأأتوطنإت البشأأأأأرية، و و امل سأأأأأسأأأأأة السأأأأألم ملوئل األمم املتحدة  - 87
بعد م رر األمم املتحدة األول للمسأأتوطنإت البشأأرية يف فإنكوفر، كندا )م رر املوئل   1977احلإيل، يف عإي  

، عواثت اجلمعيأأة العأأإمأأة واليأأة موئأأل األمم املتحأأدة وجعلتأأا برانسأأإ  بعأأإ 56/206 األول(ر ومبوجأأت القرار
بلأأدا، ولأأا  ربعأأة مكأأإتأت  90ل مم املتحأأدةر وينشأأأأأأأأأأأأأأل املوئأأل، الأأ و يوجأأد مقر  يف نلويب، يف  كثر م  

 مليون  والر سنوار 225 قليمية، ونفقإتا يف حدو  

تحدة  ور   أأم   طإر منظومة األمم املتحدة بوصأأفا مركو وم  بني املهإي الرئيسأأية ملوئل األمم امل - 88
تنسأأأيق معنيإ ابلتوسأأأع احلضأأأرو املسأأأتداي واملسأأأتوطنإت البشأأأرية، مبإ يف ذلق  ور  يف تنفي  اخلطة احلضأأأرية 

، ابلتعإون 2030اجلديدة ومتإبعتهإ واسأأأتعرا أأأهإ، وك لق  عم الُبعد احلضأأأرو خلطة التنمية املسأأأتدامة لعإي  
 ظومة األمم املتحدة األخرىر مع كيإانت من

ومأإ فتئ موئأل األمم املتحأدة يواجأا يأدات  أإمأةر و ذ  يأدت اجلمعيأة العأإمأة اخلطأة احلضأأأأأأأأأأأأأأريأة  - 89
اجلديدة ال  اعتمد إ م رر األمم املتحدة املعح ابإلسأأكإن والتنمية احلضأأرية املسأأتدامة ال و عقد يف كيتو 

 سأأألسأأألة م  االسأأأتعرا أأأإت الرامية    تعويو فعإلية موئل ، فقد مأأأرع  يف2016يف تشأأأري  األول/ كتوبر  
األمم املتحدة وكفإءتا ومسأأأإءلتا والرقإبة عليار وخلص فريق مسأأأتقل رفيع املسأأأتوى  نشأأأ   األمني العإي    
 ن موئل األمم املتحدة يعإين  وجا قصأأأأأأور م  حيث املسأأأأأأإءلة والشأأأأأأفإفية والكفإءة، و ن موار   حل كإفية 

 ة وال ميك  التنب  هبإ، و نا احنرا بعيدا جدار ع  واليتا املعيإريةروحل مضمون

املوئل يف وق  الحق لسأأأألسأأأألة م  عمليإت اإلصأأأأال  الداخلية واخلإرجية الرئيسأأأأية وقد خضأأأأع   - 90
ال  رس   ارتأا ورويلأا و يكلأا التنظيمي و  ارتأا وثقأإفأة العمأل فيأار و اثاء  أ   اخللفيأة، سأأأأأأأأأأأأأأُتجرو وحأدة 

تيبإت التفتيش املشأأأأأأرتكة  ول اسأأأأأأتعرا   إ لشأأأأأأ ون التنظيم واإل ارة يف املوئلر وسأأأأأأيدرس االسأأأأأأتعرا  الرت 
التنظيمية  اخل املوئل لدعم الشأأأأأأأأأفإفية واملسأأأأأأأأأإءلة والكفإءة والفعإلية والثقة، ال  ذكر املدير التنفي و   إ 

 ا دا م  عمليإت الت يل اجلإريةر

https://undocs.org/ar/A/RES/56/206
https://undocs.org/ar/A/RES/56/206
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 املرنيق األول 

وا طرت    2029- 2020اإلثرت ر االسرترترترترترترترترترترتماتيجي لوحرتدة التفتيش املشرترترترترترترترترترترتم رت  للفمة   
 2024- 2020املتوسط  األجل للفمة  

  
 مقدم  -ألف   

،    تطلعهإ     ن تقدي الوحدة  طإر إ االسرتاتيجي املتوسل  287/ 73 عرب  اجلمعية العإمة، يف قرار إ   -   1
ر وأييت اإلطأأأأأإر االسأأأأأأأأأأأأأرتاتيجي املعرو  يف  أأأأأ ا املرفق عقأأأأأت  2029    2020والطويأأأأأل األجأأأأأل للفرتة م  

 ر(1)ال و ُعر  على اجلمعية العإمة يف  ورهإ السإ سة والستني   2019      2010االسرتاتيجي للفرتة م    اإلطإر 

على حنو مإ مأأأأأأجع  عليا اجلمعية العإمة، اسأأأأأأرتمأأأأأأدت الوحدة يف صأأأأأأيإحتا، ابالسأأأأأأتنتإجإت و  - 2
)ميك  العثور على النتإئج احملققة يف   2019-2010املسأأأأأأأأأأأت لصأأأأأأأأأأأة م  تنفي  اإلطإر االسأأأأأأأأأأأرتاتيجي للفرتة  

 ( وم  اآلراء ا معة يف منإسبإت خمتلفة م  املنظمإت املشإركة والدول األعضإءر 2الت ييل 

ويسأأتند   ا اإلطإر االسأأرتاتيجي    النظإي األسأأإسأأي لوحدة التفتيش املشأأرتكة الوار  يف مرفق قرار   - 3
، وال سأأأأأأأأيمإ الفصأأأأأأأأل الثإلث منا ال و حيد  مهإي الوحدة وسأأأأأأأألطإهإ ومسأأأأأأأأ وليإهإر  192/ 31اجلمعية العإمة  

، ال   كأأدت فيهأأإ اجلمعيأأة  287/ 73و  269/ 72و  281/ 71و  257/ 70يعكس قرارات اجلمعيأأة العأأإمأأة  و و 
 أية املهإي الرقإبية للوحدة يف يديد املسأأأأأأإئل اإل ارية والتنظيمية والربانسية العملية  اخل املنظمإت املشأأأأأأإركة  
ويف توويد اجلمعية العإمة واألجهوة التشأأأأأأأأريعية األخرى للمنظمإت املشأأأأأأأأإركة بتوصأأأأأأأأيإت واقعية عملية املنحى  

  ارة األمم املتحدة ككلر و قرت اجلمعية  يضأإ بضأرورة مواصألة تعويو األثر ال و يدثا    هبدا يسأني وتعويو 
   ر الوحدة يف كفإءة ومفإفية   ارة املنظمإت املشإركة وتقدا املقرتحإت يف  طإر منظومة األمم املتحدة 

     73/287ويعكس اإلطأإر االسأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجي احلأإجأة ال   عربأ  عنهأإ اجلمعيأة العأإمأة يف قرار أإ  - 4
النظر يف  ينإميإت ويدات البيئة ال  تضأأأأأأأأأأأطلع فيهإ الوحدة أبنشأأأأأأأأأأأطتهإ، و   تركيو برانمج عملهإ على 
ا إالت ذات األولوية للمنظمإت املشأأإركة والدول األعضأأإء يف م سأأسأأإت منظومة األمم املتحدةر ول لق 

  اإلطإر االسأأأأأأأأأأأأأرتاتيجي لوحدة التفتيش املشأأأأأأأأأأأأأرتكة يتطلت  ن تتسأأأأأأأأأأأأأم الوحدة ابملرونة يف مواءمة ف ن تنفي
 نشأأأأأطتهإ مع االحتيإجإت واألولوات االسأأأأأرتاتيجية املت لة للمنظمإت وا يئإت التشأأأأأريعية، على  ن تقوي 

 ب لق يف حدو  واليتهإر

 بعأة للجمعيأة العأإمة وللهيئإت وقد  نشأأأأأأأأأأأأأأئأ  وحدة التفتيش املشأأأأأأأأأأأأأأرتكة بوصأأأأأأأأأأأأأأفهأإ  يئأة فرعيأة   - 5
ال  تقبل بنظإمهإ األسأأأأأأأأأأإسأأأأأأأأأأير وتتمثل مهإمهإ األسأأأأأأأأأأإسأأأأأأأأأأية يف التفتيش والتقييم واملنظمإت  التشأأأأأأأأأأريعية  

والتحقيقر وجيواث للوحدة، لدى ا أأطالعهإ هب   املهإي،  ن تقرت   صأأالحإت و/ و  ن تقدي توصأأيإت    
املنظمإت املشأأأإركةر وتضأأأع الوحدة  يضأأأإ  طرا مرجعية لتيسأأأل العمل الرؤسأأأإء التنفي يني و/ و سإلس   ارة  

م  خالل سموعة مشرتكة م  املعإيل ولتيسل التقإسم الفعإل للمعلومإتر وتتمثل النواتج الرئيسية للوحدة 
يف التقإرير وامل كرات والرسأأأأإئل املتعلقة بشأأأأ ون اإل ارة ال  تقدي توصأأأأيإت ومعلومإت وتوجيهإت لصأأأأإل 

 إلس اإل ارة والرؤسإء التنفي يني للمنظمإت املشإركةرس
 

__________ 

 (1) A/66/34املرفق األولر ، 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/287
https://undocs.org/ar/A/RES/73/287
https://undocs.org/ar/A/RES/31/192
https://undocs.org/ar/A/RES/31/192
https://undocs.org/ar/A/RES/70/257
https://undocs.org/ar/A/RES/70/257
https://undocs.org/ar/A/RES/71/281
https://undocs.org/ar/A/RES/71/281
https://undocs.org/ar/A/RES/72/269
https://undocs.org/ar/A/RES/72/269
https://undocs.org/ar/A/RES/73/287
https://undocs.org/ar/A/RES/73/287
https://undocs.org/ar/A/RES/73/287
https://undocs.org/ar/A/RES/73/287
https://undocs.org/ar/A/66/34
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 املب دئ التوجيهي  -ابء  

 يليش    ستواصل وحدة التفتيش املشرتكة، يف ا طالعهإ بعملهإ، تطبيق املبإ ا األسإسية املتمثلة يف مإ  -   6

ة ح ش الوحدة مسأأأأأأأأتقلة، وب ا فهي تضأأأأأأأأطلع بعملهإ ملإ فيا مصأأأأأأأأل االسرترترترترترتتقيل والنزاه  ) ( 
ظمإت وحد إ  ون وثل  و سأأأأأأأأيطرة حل مشأأأأأأأأروعة م   و جهة  خرىر واالسأأأأأأأأتقالل  مر ابل  األأية املن

 لضمإن املو وعية واحليإ ، و و عنصر  ورو لصون مصداقية الوحدةر
ش تسعى وحدة التفتيش املشرتكة     ن توائم عملهإ، على النحو ال و اقرتحتا اجلدوى )ب( 

ويدات البيئة ال  تعمل فيهإ مليث تكون يف آن معإر مسأأأأأأتجيبة ومسأأأأأأ ولة   اجلمعية العإمة، مع  ينإميإت
 يف الرتكيو على البنو  ذات األولوية، مع املوااثنة بني خمتلم مطإلت  صحإب املصلحةر

يف بيئة توجد فيهإ  ش  اسرترترتتف دة الوحدة من واليته  عل  نط م املنظوم  إلةرترترت ني  القيم  )خم( 
سأأتقلة راسأأ ة يف م سأأسأأإت منظومة األمم املتحدة، تتمثل ميوة وحدة التفتيش  مهإي رقإبة  اخلية وخإرجية م 

املشأأأأأأأرتكة يف قدرهإ على معإجلة املسأأأأأأأإئل العإمة ذات األأية ابلنسأأأأأأأبة ملنظومة األمم املتحدة، واملسأأأأأأأإئل ال   
 ميك   ن تعإجلهإ كيإانت الرقإبة األخرىر  ال 

حملهأإ املنظمأإت أبن تكفأل التنسأأأأأأأأأأأأأأيق ش سأأأأأأأأأأأأأأتحأد الوحأدة م  التكلفأة ال  تتالأفرت ءة ) ( 
والتعإون والشأأأأأأأراكإت الفعإلة فيمإ تقوي با م   عمإل الت طيل والتنفي ، مع  يالء االعتبإر الواجت لوالية 
ا يئإت املعنيةر وسأتسأعى الوحدة  يضأإ    االسأتفإ ة     قصأى حد م  املعإرا واملعلومإت ال  تنتجهإ، 

 ت الرقإبة املستقلة  خرىرفضال ع  تلق ال  تنتجهإ  يئإ
ش سأأأأرتاعي الوحدة الشأأأأفإفية يف األسأأأأإليت ال  تسأأأأت دمهإ إلنتإخم الشرترترتف نيي  والتشرترترت ور )ه( 

األ لةر وسأأأتقوي الوحدة، يف تصأأأميم  راسأأأإهإ ويف مجيع مراحل االسأأأتعرا أأأإت ال  تقوي هبإ، ابلتشأأأإور مع 
 مجيع املنظمإت املشإركة ومجع املعلومإت واآلراء منهإر

 
 األهداف االسماتيجي  -م جي 

تسأأأأأأأأأتند األ داا الطويلة األجل لوحدة التفتيش املشأأأأأأأأأرتكة    نظإمهإ األسأأأأأأأأأإسأأأأأأأأأي وتوجيهإت  - 7
اجلمعية العإمة، وتظل متسأأأأأأأأأأأأقةر والت يلات الوحيدة ال  تدخل على تلق األ داا   إ تتصأأأأأأأأأأأأل مبإ يليش 

إحة برامج عمل تتمإمأأأأأأأأأى مع األولوات يديد  كثر و أأأأأأأأأوحإ  إالت الرتكيو املوا أأأأأأأأأيعية األربعة؛ وصأأأأأأأأأي
؛ والتدابل الرامية    يسأأأأأأني متإبعة تنفي  2030االسأأأأأأرتاتيجية، مثل  عم منظومة األمم املتحدة خلطة عإي  

التوصأأأأأيإت وتعويو صأأأأأدى عمل وحدة التفتيش املشأأأأأرتكة على نطإة  وسأأأأأع م  خالل اثا ة فعإلية النشأأأأأر 
 والتوعية واالتصإالتر 

 واأل داا الطويلة األجل  يش  - 8

مسأأإعدة األجهوة التشأأريعية يف املنظمإت املشأأإركة على اال أأطالع مبسأأ وليإهإ اإل ارية  ) ( 
 فيمإ خيتص بوايفتهإ املتعلقة ابلرقإبة على كيفية   ارة األمإانت للموار  البشرية واملإلية واملوار  األخرى؛ 

األمإانت املعنية بتنفي  الوالات التشأأأأأأأريعية ويقيق املسأأأأأأأإعدة على اثا ة كفإءة وفعإلية   )ب( 
   داا املهإي احملد ة للمنظمإت؛ 

 العمل على اثا ة التنسيق بني م سسإت منظومة األمم املتحدة؛  )خم( 

 املنظومةر  يديد  فضل املمإرسإت واقرتا  معإيل مرجعية وتيسل تبإ ل املعلومإت على نطإة  ) (  
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 جم الت الم يز املواةي ي  -دال   

 ستضطلع وحدة التفتيش املشرتكة بعملهإ يف ا إالت املوا يعية التإليةش - 9

مهأأأأإي ونظم املسأأأأأأأأأأأأأأأأأأإءلأأأأة والرقأأأأإبأأأأة يف املنظمأأأأإت، فضأأأأأأأأأأأأأأال ع  مهأأأأإي  قأأأأإمأأأأة العأأأأدل  ) ( 
 والنوا ة؛ واألخالقيإت
املوار  البشأرية واملإلية،   املمإرسأإت واألسأإليت اإل ارية ملنظومة األمم املتحدة يف سإالت )ب( 

والشأأأأأأأ ون اإل ارية، واإل ارة القإئمة على النتإئج، والت طيل واإل ارة االسأأأأأأأرتاتيجيإن، و  ارة الت يل، و  ارة 
 امل إطر، واألم  والسالمة، واست داي التكنولوجيإت الرقمية؛

نإول السأأأأأأأأأأأيإسأأأأأأأأأأأإت األ داا املتفق عليهإ  وليإ واالتفإقيإت ذات النطق الدويل ال  تت )خم( 
واالسأأأأرتاتيجيإت والربامج، فضأأأأال ع  التنسأأأأيق والتعإون بشأأأأ ن يقيق األ داا اإل إئية املتفق عليهإ  وليإ 

 ؛2030مثل خطة التنمية املستدامة لعإي 

 ترتيبإت وآليإت اإل ارة فضال ع  التنسيق بني الوكإالتر ) ( 
 

 النهج االسماتيجي -ه ء   

لنهج االسأأأأأأأرتاتيجي لوحدة التفتيش املشأأأأأأأرتكة لتحقيق األ داا وال إات ير  فيمإ يلي وصأأأأأأأم ل - 10
م مأأأأرات األ اء وحإات رصأأأأد األ اء، ويوفر  سأأأأإسأأأأإ إلجراء تصأأأأويبإت يف   1املبينة  عال ر ويقدي الت ييل  

دي منتصأأأأأأأم املسأأأأأأأإر،  ذا لوي األمرر و و يبني التقدي احملراث يف بلو  ال إات احملد ة اسأأأأأأأتنإ ار     وجا التق 
 ر 2على مدى السنوات العشر املإ ية على النحو املبني يف الت ييل 

 
 االست راة ت عل  نط م املنظوم : التغطي  والنهج - 1 

سأأتقوي وحدة التفتيش املشأأرتكة مبواءمة اختيإر موا أأيع االسأأتعرا أأإت ال  سأأتجريهإ على نطإة  - 11
حملد ةر وسأأأأأأُتعطى األولوية لالسأأأأأأتعرا أأأأأأإت على نطإة املنظومة مع ا إالت املوا أأأأأأيعية الرئيسأأأأأأية األربعة ا

املنظومة مع الرتكيو على املسأأإئل املتعلقة ابملوا أأيع ذات األولوية، مبإ يف ذلق  عم خطة التنمية املسأأتدامة 
 وتقييم مبإ رات اإلصال ر  2030لعإي 

يع برامج عمل ولتحسأأأني جدوى االسأأأتعرا أأأإت على نطإة املنظومة، سأأأرُتاعى يف اختيإر املوا أأأ  - 12
ا يئإت التشأأأأأأأأأأريعية حيثمإ كإن  متإحة، وك لق طلبإت ا يئإت التشأأأأأأأأأأريعية، واملشأأأأأأأأأأإورات مع املنظمإت 

 املشإركة وآليإت التنسيق مثل سلس الرؤسإء التنفي يني، مع التنسيق الوثيق مع  يئإت الرقإبةر

نطإة املنظومة للتفتيش وسأأأتسأأأت دي الوحدة  سأأأإليت متعد ة يف  جهإ يف  جراء  راسأأأإت على   - 13
والتقييمر وقد اكتسب  وحدة التفتيش املشرتكة خربة على مدى السنوات العشر املإ ية يف سموعة متنوعة 
م  النهج والطرائق واألسأأإليت، وسأأتطبق     اخلربة لتحسأأني اجلو ة والكفإءةر وسأأيتفإوت النهج بتفإوت 

املعإرا واأل لة القإئمةر وسأأأأأينظر النهج  يضأأأأأإ يف   املو أأأأأوع، ومسأأأأأتوى التعقيد، ونطإة الدراسأأأأأة، وطبيعة
املرحلة ال  بل تهإ اإلصأأأأأأأالحإت اجلإرية م   جل توفل املعلومإت ذات الصأأأأأأألة يف الوق  املنإسأأأأأأأت لوا ة 

 يسني تلق اإلصالحإت وكفإلة جنإحهإر 
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 است راة ت شؤون التنظيم واإلدارة يف نيرادى املنظم ت: التغطي  والنهج - 2 

على   راخم استعرا إت فرا ى   287/ 73مجع  اجلمعية العإمة وحدة التفتيش املشرتكة يف القرار   - 14
املنظمإت كل سأأأأنة يف برانمج عملهإ و كمإ إ  أأأأم  ذلق اإلطإر الومحر وسأأأأتسأأأأعى الوحدة للقيإي بكلتإ 
املهمتني خالل فرتة اإلطإر االسأأأأأأأأأأرتاتيجي    ، مع اإلمأأأأأأأأأأإرة     ن العوامل التشأأأأأأأأأأ يلية  اخل املنظمإت 

 ثر على مأأإ ميك  تنفيأأ   يف  و ارا م  الظروار املشأأأأأأأأأأأأأأأأإركأأة والقيو  على املوار   اخأأل الوحأأدة قأأد ت
والوحدة بصأأأأأد  و أأأأأع   وات لتسأأأأأرتمأأأأأد هبإ يف نظر إ يف املنظمإت ال  جيت  عطإؤ إ األولوية ملثل     
االسأأأأتعرا أأأأإت، مع مراعإة  ن املنظمإت املشأأأأإركة يف وحدة التفتيش املشأأأأرتكة خيتلم بعضأأأأهإ ع  بعض، 

 يإكلهإ اإل اريةرسيمإ فيمإ يتعلق بوالاهإ و  وال
 

 ت زيز جودة وصرام  منتج ت الوحدة - 3 

تعرب وحدة التفتيش املشأأأأأأرتكة ع  تقدير إ للتعليقإت ال  تلقتهإ وال  تشأأأأأأل    تقدير عملهإ،  - 15
مبإ يف ذلق  أية منتجإهإ وجو هإر ومع ذلق، فهي تظل ملتومة مبواصأألة يسأأني عملهإر فقد اسأأتكمل  

لهإ الداخلية بتوجيا لتعويو الصأأأأأأأأرامة يف مجيع مراحل  ورة املشأأأأأأأأإريع ال  تضأأأأأأأأطلع هبإر م خرا  جراءات عم
و ي تتشأأأأإور  اخليإ ومع املنظمإت املشأأأأإركة حول تدابل اجلو ة املمكنة ال  ميك   ن تسأأأأإعد على تعويو 

 التوجيا الداخلي بش ن كيفية توليد األ لة ويليلهإ وعر هإر

عملهإ لتعويو تنمية قدرات املوافني يف األمإنةر وسأأأأأأأأتكون يليالت وسأأأأأأأأتواصأأأأأأأأل الوحدة  يضأأأأأأأأإ   - 16
 البيإانت واالتصإالت ويديث املهإرات يف منهجيإت الرقإبة والتقييم م  بني سإالت الرتكيور

 
 ت زيز نت ئج وأ ر منتج ت الوحدة - 4 

وسأتواصأل الوحدة اثا ت معدالت قبول توصأيإت وحدة التفتيش املشأرتكة وتنفي  إ بشأكل كبلر   - 17
 مأراك املنظمإت وا يئإت التشأريعية على السأواء يف النظر يف توصأيإهإ و قرار إ وتنفي  إر وبنإء على طلت 
اجلمعية العإمة، سأأأأيتم  يالء اال تمإي     ثر تنفي  توصأأأأيإت وحدة التفتيش املشأأأأرتكة، مع التسأأأأليم ابلقيو  

 قق بشكل مستقلرالعملية م  حيث قدرهإ على  جراء عمليإت التح

وم  السأأأأمإت ا إمة يف تعويو  ثر منتجإت الوحدة يديث نظإي التتبع الشأأأأبكي التإبع  إ خالل  - 18
فرتة اخلطة املتوسأأطة األجل لتحسأأني األ اء الوايفي     املنتجإت و مكإنية الوصأأول  ليهإر ويشأأمل ذلق 

لتحليل البيإانت والعمل مع املنظمإت   تعويو تطبيق نظإي التتبع الشأأأأأأأأأأبكي للسأأأأأأأأأأمإ  ابالسأأأأأأأأأأت داي الفعإل
املشأأأأأأأأأأإركة و يئإت الرقإبة التإبعة  إ لوا ة سأأأأأأأأأأهولة تسأأأأأأأأأأجيل تنفي  التوصأأأأأأأأأأيإت بطريقة ميك  التحقق م  

 صحتهإ، والتحقق منهإ و عمهإ ابلبيإانت املتعلقة أبثر التنفي ر 

ابسأأأأأأأت داي تقإرير متعد ة وتومع الوحدة  جراء توليم مرتابل ألعمإ إ يف سإل موا أأأأأأأيعي واحد  - 19
مركوة ع  جوانت ذلق املو أأأأأوع، كطريقة للتوصأأأأأل    فهم مدى كفإءة وفعإلية منظومة األمم املتحدة يف 

 ذلق ا إل املوا يعي األوسع نطإقإر
 

 اإلث ر املرج ي لوحدة التفتيش املشم   - 5 

 أأأأأأع  مل تلم ا إالت املوا أأأأأأيعية، توفر  طر املعإيل املرجعية لوحدة التفتيش املشأأأأأأرتكة، ال  وُ  - 20
معيأإرا على نطأإة املنظومأة للمقأإرنأة واالتسأأأأأأأأأأأأأأإة ولتبأإ ل املمأإرسأأأأأأأأأأأأأأإت اجليأدةر وقأد  مأأأأأأأأأأأأأأإرت املنظمأإت، 
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،      إ تعترب     2019ذلق يف اجتمإع جهإت التنسأأأأيق التإبعة لوحدة التفتيش املشأأأأرتكة يف عإي   يف مبإ
مة وقيمةر وستكفل الوحدة استمرار   حة األطر وستستكشم األطر م  بني  كثر منتجإت الوحدة استدا

 سبل املشإركة الفعإلة فيهإ وتقإمسهإ مع  صحإب املصلحة املعنينير 
 

 دعم مهم  التقييم اليت تضطلع هب  منظوم  األمم املتحدة - 6 

م  النظإي األسأأأأإسأأأأي لوحدة التفتيش املشأأأأرتكة، تبقى الوحدة على اسأأأأتعدا     4- 5رشأأأأيإ مع املإ ة   -   21
ملسأأأأأأأإعدة ا يئإت احلكومية الدولية يف اال أأأأأأأطالع مبسأأأأأأأ وليإهإ ع  التقييمإت اخلإرجية للربامج واألنشأأأأأأأطة،  

 ر 2030فضال ع   عم تطوير مهمة التقييم الداخلي تلبيةر ملتطلبإت الت لات والتحدات العإملية وخطة عإي  
 

 التحقيق ت - 7 

م  نظإي الوحدة   1-5تسأأأأأأأأأأأأتند والية التحقيق ال و تقوي با وحدة التفتيش املشأأأأأأأأأأأأرتكة    املإ ة   - 22
األسأأأأأأأأإسأأأأأأأأير وتبني املبإ ا العإمة للوحدة ومبإ ئهإ التوجيهية للتحقيقإت، م  بني  مور  خرى، تفإصأأأأأأأيل 

 معإجلة نتإئج التحقيقإتر تلق الوالية ونطإقهإ، ومعإيل وعملية التحقيق، فضال ع 
 

 املوارد -واو  

سيكون إلجراء استعرا إت ذات طإبع معقد، مبإ يف ذلق االستعرا إت ال  تنطوو على اثا ة  - 23
الرتكيو على اإلصأالحإت على الصأعيدي  القطرو واإلقليمي، آاثر على املوار  املإلية والبشأرية للوحدة على 

،  ن وخ  يف االعتبإر  و موار  مرتبطة بتنفي  73/287السأأأأأأواءر وقد قررت اجلمعية العإمة، مبوجت قرار إ 
 ج االسأأرتاتيجية املتوسأأطة األجل والطويلة األجل يف سأأيإة امليوانيإت الربانسية املقبلةر وي َمل  ن يتشأأإور 

ة املقبلأأة لتمكني األمني العأأإي مع الوحأأدة بشأأأأأأأأأأأأأأأ ن رثيأأل  أأ   االحتيأأإجأأإت يف امليوانيأأإت الربانسيأأة املقرتحأأ 
 اجلمعية العإمة م  النظر يف     املس لةر 

وعلى  ية حإل، ستواصل الوحدة است داي موار  إ املإلية والبشرية على النحو األمثلر وستسعى  - 24
  يضإ    تعبئة موار  خإرجة ع  امليوانية، مىت وحيثمإ كإن ذلق منإسبإر 

 
 مؤشرات األداء الرئيسي  -زاي  

ع  وحدة التفتيش املشأأأأأأأأأأأأأرتكة خطة   اء للرصأأأأأأأأأأأأأد وك لق إلجراء تقييم مأأأأأأأأأأأأأإمل لوطإر و أأأأأأأأأأأأأ  - 25
، كمإ سأيجرو   خإل ت يلات، عند االقتضأإء، على 2024االسأرتاتيجير وسأُيجرى تقييم يف منتصأم عإي  

امل مأأأأأأرات و/ و األ داار وير    ان  موجو  موعة خمتإرة م  م مأأأأأأرات األ اء الرئيسأأأأأأية م      اخلطة، 
وا تسأأأت دي يف اإلبال  السأأأنوو ع    اء وحدة التفتيش املشأأأرتكةر ومعإيل األ اء كمية ونوعية على وسأأأ 

 السواء، و ي  د ة اثمنيإ لدعم اإل ارة الفعإلةر
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 1التخييل  

 النت ئج واملؤشرات وم  يري األداء   

 التغطي  - 1
 التغطي  عل  نط م املنظوم  1-1

 كبلة لالستعرا إت على نطإة املنظومةرش يقيق ت طية  1النتيجة 

امل مأأأأأأرش يركو برانمج عمل وحدة التفتيش املشأأأأأأرتكة على املسأأأأأأإئل املوجو ة على نطإة املنظومة ال  ميك  تقييمهإ على نطإة مجيع  
 املنظمإت  و على نطإة منظمإت متعد ةر

 ش1معيإر األ اء املتعلق ابلنتيجة 

يف املإئة م  تقإرير وم كرات وحدة التفتيش املشأأأأرتكة املتعلقة  ميع املنظمإت املشأأأأإركة  و عدة منهإ على مدى    75يتنإول مإ ال يقل ع    
 فرتة السنوات العشر مسإئل  إمة على نطإة املنظومة ميك  تقييمهإ على نطإة مجيع املنظمإت  و على نطإة منظمإت متعد ةر 

 الت طية على نطإة املنظومة ا إالت املوا يعية األربعةرش تتنإول 2النتيجة 

 ش وجو   راسإت على نطإة املنظومة يف ا إالت املوا يعية الرئيسية األربعة لوطإر االسرتاتيجيرامل مر  

 ش 2معيإر األ اء املتعلق ابلنتيجة 

 يتصل مجيع التقإرير الوار ة يف برانمج العمل السنوو ابأل داا االسرتاتيجية األربعة لوطإر االسرتاتيجير  

 واإلصالحإتر  2030ش ربل كل م  الدراسإت على نطإة املنظومة و راسإت فرا ى املنظمإت  طة عإي 3النتيجة 

 ش3معيإر األ اء املتعلق ابلنتيجة 

ا إالت املوا أأأأأيعية الرئيسأأأأأية األربعة لوطإر االسأأأأأرتاتيجي  ش والتقييمإت ال  ذريهإ وحدة التفتيش املشأأأأأرتكةتتنإول عمليإت التفتي 
و صأأأأأأأأأأأأأالحإت منظومة األمم املتحدة ومع االذإ إت والتحدات   2030وتويل االعتبإر الواجت لكيفية مواءمة األ اء مع خطة عإي  

 جيإت الرقميةراملت لة، مبإ يف ذلق يف است داي التكنولو 

 است راة ت شؤون التنظيم واإلدارة يف نيرادى املنظم ت 1-2

 النتيجةش وجو   ج اسرتاتيجي ومإمل إلجراء استعرا إت م ون التنظيم واإل ارة يف املنظمإت املشإركةر

  معإيل األ اء للنتيجةش

  ن يسرتمد اختيإر املنظمإت مبإ يليش 

حسأأأأأأأت احلإجة، واسأأأأأأأت داي املعلومإت القإئمة املسأأأأأأأتمدة م  التقييمإت ال   جرهإ  يئإت الرقإبة تطبيق وفورات احلجم  ) ( 
 األخرى يف منظومة األمم املتحدة أبقصى قدر م  الفعإلية؛

 ، ح التحقق منا وذربتا لتحديد املنظمإت ال  تسأأأأأأأأأتعر  مأأأأأأأأأ و إ2020و أأأأأأأأأع  ج قإئم على امل إطر مللول  إية عإي   )ب( 
 ؛اإل ارية والتنظيمية
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احلإجة احملد ة    معإجلة مسأأإئل تعترب حإمسة يف املنظمة  و يف سإالت خمتإرة ) مإ م  واقع االسأأتعرا أأإت السأأإبقة  و بنإء  )خم( 
 على طلت الرؤسإء التنفي يني و/ و الدول األعضإء(ر

 املنظوم املم رس ت اجليدة ووةع أثر مرج ي  ليست راة ت عل  نط م  1-3

النتيجةش يسأأأأأأأني نوعية واسأأأأأأأت داي األطر املرجعية للتحقق م  صأأأأأأأحة املمإرسأأأأأأأإت اجليدة، وقإبلية مقإرنتهإ، واالتسأأأأأأأإة يف تقييمهإ وتبإ  إ 
 بني املنظمإت العإملة م  منطلق نفس اإلطإر احملد ر فيمإ

 معإيل األ اءش

 ؛نوعية و قة األطر املرجعية واثا ة االتسإة بني األطراملعإيل واإلجراءات املست دمة لتحسني  ) ( 

 و ع وتنفي  منإ ج فعإلة لتبإ ل املمإرسإت واملعإرا اجليدة يف خمتلم ا إالت املوا يعية لعمل الوحدةر )ب( 

 إث ر مرج ي مشممل للجودة اجلودة: الشف نيي  واملصداقي  استن دا إىل - 2

 األ لة والشفإفية يف نوعية عمل الوحدةرالنتيجةش تعويو الدقة يف 

 معيإر األ اءش

و أأأع معإيل ومقإييس لضأأأمإن جو ة اسأأأتعرا أأأإت الوحدة اسأأأتنإ ا    قواعد إ ومعإيل إ، و    سأأأهإمإت  صأأأحإب املصأأألحة فيمإ  
 ر2022يتعلق ابجلو ةر وجيرو ذربة املعإيل والتحقق م  صحتهإ، وستست دي مللول عإي 

 قيم  ال مل الخي تقو  به الوحدة وأ ره - 3

 است داي منتجإت الوحدة وتعويو  ثر إرالنتيجةش يسني 

 معيإر األ اء ) (ش

 معدل قبول توصيإت تقإرير الوحدة ومعدل تنفي  توصيإهإر 

 ال إية على نطإة املنظومةش 

يف املإئة يف مجيع األ داا االسرتاتيجية لالستعرا إت على نطإة املنظومة ويف مجيع م سسإت   70ذإواث معدل القبول م    ) ( 
 منظومة األمم املتحدة؛

 يف املإئةر 80 ذإواث معدل تنفي  التوصيإت املقبولة )ب( 

 ال إية احملد ة الستعرا إت م ون التنظيم واإل ارة يف فرا ى املنظمإتش 

 ؛يف املإئة 75ذإواث معدل القبول  ) ( 

 يف املإئةر 80ذإواث معدل تنفي  التوصيإت املقبول  )ب( 

 معيإر األ اء )ب(ش

 شيسني عمل نظإي التتبع الشبكي م   جل اإلبال  الفعإل والسليم 

 ؛ رسإء عملية للتحقق فيمإ يتعلق ابلقبول والتنفي  ) ( 

 ؛صحتا رإي القسم املتعلق ابلت ثل والتحقق م   )ب( 
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 ر عدا  منصة بيإانت ألحرا  التحليل )خم( 

 معيإر األ اء )خم(ش 

 شالوحدة يف  حداثا األثر  و الت يل ال و تسهم 

  عدا  موجو ذميعي أل داا اسرتاتيجية خمتإرة  و موا يع رئيسية لعمل الوحدة وآاثر إ على االسرتاتيجية وبرانمج العمل؛  ) ( 

يليل وثل   داا اسأأرتاتيجية خمتإرة  و موا أأيع رئيسأأية م  عمل الوحدة ومإ يرتتت على ذلق م  آاثر على االسأأرتاتيجية  )ب( 
 روبرانمج العمل

 األ اء ) (شمعيإر 

 شاالتصإل والتوعية واملشإركة 

 ؛وجو  منتجإت متمإيوة لالست داي م  جإنت  صحإب املصلحة ) ( 

 ؛وجو  منإبر للمشإركة )االجتمإعية( مع  صحإب املصلحة بش ن املنتجإت واملمإرسإت اجليدة )ب( 

ملنظومة األمم املتحدة و ور إ القيإ و على الصأأأأأأأعيد العإملي يف العمل مع الشأأأأأأأركإء اخلإرجيني فيمإ يتعلق ابلقيمة املضأأأأأأأإفة   )خم( 
  نتإخم املعإرا و  ارهإر

 الأف ءة - 4

 النتيجةش االست داي األمثل ملوار  الوحدة وموار  منظومة األمم املتحدةر

 معإيل األ اءش

 ؛العمل  و مصفوفة التصميمتعواث عملية التحقق؛ يسني يديد النطإة؛ واست داي  وراة بداية  ) ( 

 ؛تعويو التعإون والشراكة مع  يئإت الرقإبة والتقييم األخرى )ب( 

 است داي البيإانت الثإنوية  و توليم املعإرا املوجو ة يف االستعرا إت والدراسإت الداخليةر )خم( 
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 2التخييل  

 2019- 2010 املشم   تقييم أداء اإلث ر االسماتيجي لوحدة التفتيش    

 ( 2019-2010اإلجنإاثات املتوقعة وم مرات اإلجنإاث للفرتة )
 اإلجنإاث

 األ اء مقإبل األ داا احملد ة واإلجراءات البديلة ا إمة لتحقيق األ داا
 استخدا  منتج ت وحدة التفتيش املشم     
 تعويو نظإي متإبعة قبول التوصيإت وتنفي  إش ) (

معلومإت جديد على مأأأأأأأأأأأأأأبكة اإلنرتن  و أأأأأأأأأأأأأأع نظإي   ‘1’ 
 ملتإبعة التوصيإتر

ش توفر نظإي جديد للهيئإت التشأأأأأأأأأريعية الغ ي  املرتبط  بخلك 
 ر2012واألمإانت وعملا بكإمل طإقتا مللول  إية عإي 

يعمل نظإي التتبع الشأأأأأأأبكي التإبع للوحدة بكإمل طإقتا اعتبإرا م  عإي 
 ر2012

  أأيف  خصأأإئص وايفية جديدة   2019  و  2012خالل الفرتة مإ بني  
اسأأأأأأأأأأتجإبة لطلت  صأأأأأأأأأأحإب املصأأأأأأأأأألحة )املنظمإت املشأأأأأأأأأأإركة والدول 

 األعضإء(ر

 معدل قبول املنظمإت املشإركة للتوصيإتر ‘2’ 
ش ينب ي  ال تقأل النسأأأأأأأأأأأأأأبأة املئويأة لقبول الغرت يرت  املرتبطرت  برتخلرتك 

 يف املإئةر 60التوصيإت يف الفرتة املتوسطة األجل ع  

 70,7نسبة مئوية قدر إ    2017      2010بلو  معدل القبول يف الفرتة م   
حقق  وحدة التفتيش املشأأأأأرتكة     ال إيةر و نإك بعض االختالفإت 
يف األ اءش ) ( فيمأأإ بني املنظمأأإت و )ب( فيمأأإ بني خمتلم األ أأداا  

 االسرتاتيجيةر
 2017عإي   مالحظةش اإلحصأأأأأأأأأأأأأإءات الوار ة متعلقة ابلفرتة املمتدة حىت

فقل، حيث  ن نظر ا يئإت التشأأأأأأريعية و يئإت اإل ارة يف التقإرير يقع 
 يف حضون سنتني يف املتوسل م   ريخ نشر إر

 عل  نط م املنظوم  -التغطي  املتم شي  مع األهداف الرئيسي  
 اثا ة تركيو برانمج عمل الوحدة على املنظومة ككلش )ب(

التقأأأإرير املتعلقأأأة بكأأأل سأأأإل م  ا أأأإالت توااثن عأأأد   ‘1’ 
 االسرتاتيجية احملد ةر

ش ينب ي  ن تكون مجيع التقأأأإرير ال  الغرترت يرترت  املرتبطرترت  برترتخلرترتك 
تصدر إ الوحدة متصلة مبجإل واحد على األقل م  ا إالت 

 االسرتاتيجيةر

تتعلق مجيع التقإرير بواحد على األقل م    داا اإلطإر االسأأأأرتاتيجي 
 ر2019    2010  للفرتة م

  التغطي  عل  نط م املنظوم 
النسأأأأأأأبة املئوية ملإ يصأأأأأأأدر خالل الفرتة م  التقإرير املعدة  ‘2’ 

على نطأأأإة املنظومأأأة  و التقأأأإرير املعأأأدة بشأأأأأأأأأأأأأأأأ ن عأأأدة 
 منظمإتر 

يف املأإئأة على األقأل   70ش بلو  نسأأأأأأأأأأأأأأبأة  الغرت يرت  املرتبطرت  برتخلرتك 
 م  سموع عد  التقإرير الصإ رة يف الفرتةر

م  التقأإرير الصأأأأأأأأأأأأأأإ رة يف الفرتة مأإ بني   81,2تنأإول مأإ نسأأأأأأأأأأأأأأبتأا املئويأة  
مسأأأأأأأأأأأأأأأإئأل مطروحأة على نطأإة املنظومأة، ومشلأ  مجيع   2019 و  2010

 املنظمإت املشإركة  و منظمإت متعد ةر
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 ( 2019-2010اإلجنإاثات املتوقعة وم مرات اإلجنإاث للفرتة )
 اإلجنإاث

 األ اء مقإبل األ داا احملد ة واإلجراءات البديلة ا إمة لتحقيق األ داا
 يف نيرادى املنظم ت  تغطي  است راة ت شؤون التنظيم واإلدارة  

 جراء استعرا  منهجي لش ون التنظيم واإل ارة يف املنظمإت  )خم(
 املشإركةر

عد  اسأأأتعرا أأأإت مأأأ ون التنظيم واإل ارة يف املنظمإت  ‘1’ 
 املشإركةر 

ش  جراء اسأأأأأأأأأأأأأأتعرا  جلميع املنظمأإت الغرت يرت  املرتبطرت  برتخلرتك 
 املشإركة مرة واحدة على األقل كل  إين سنواتر

 منظمة مشإركة مل يتم استعرا هإ بطريقة منهجيةش 28م   صل  8 
الصأأأأأأأأأأأأأأنأأأإ يق والربامج ال  يوجأأأد مقر أأأإ يف نيويوركش برانمج األمم  •

املتحدة اإل إئي، وصأأأأأندوة األمم املتحدة للسأأأأأكإن، واليونيسأأأأأم، 
 و يئة األمم املتحدة للمر ة؛

األمم املتحدة   الصنإ يق والربامج ال  يوجد مقر إ يف نلويبش برانمج •
 للبيئة وموئل األمم املتحدة؛

 منظمإت  خرىش مركو التجإرة الدولية، األونروار •
وجرى اسأأأأأأأأأأأأأأتعرا  بعض املنظمأأإت مرتنير وخالل الفرتة املشأأأأأأأأأأأأأأمولأأة 
ابلتقرير، كإن  ثال  منظمإت قد  صأأأأأأأأأأأأبح  منظمإت مشأأأأأأأأأأأأإركة يف 

جأأأإرة وحأأأدة التفتيش املشأأأأأأأأأأأأأأرتكأأأة ) يئأأأة األمم املتحأأأدة للمر ة ومركو الت
الأأدوليأأة وبرانمج األمم املتحأأدة املشأأأأأأأأأأأأأأرتك املعح بفلوس نقص املنأأإعأأة 

 البشرية/اإليداث( ممإ اثا  م  عتء االستعرا إتر
عد  اسأأأأأتعرا أأأأأإت مأأأأأ ون التنظيم واإل ارة يف املنظمإت   ‘2’ 

 املشإركةر 
 ش  جراء استعرا ني على األقل يف السنةر الغ ي  املرتبط  بخلك  

استعرا  يف السنة م  االستعرا إت    1,8ا طلع  الوحدة مبإ متوسطا  
 ر 2019      2010التنظيمية واإل ارية لفرا ى املنظمإت خالل الفرتة م   

وم   جل تعويو الفعإلية واالتسأأأأإة يف  جراء االسأأأأتعرا أأأأإت والسأأأأمإ  
ابحلصأأأأأأأأأأأأأأول على نتأأأأأأإئج عمليأأأأأأة  عأأأأأأدا  موجو ذميعي على نطأأأأأأإة 

دة التفتيش املشأرتكة  طإرار مرجعيإر السأتعرا أإت املنظمإت، و أع  وح
 م ون التنظيم واإل ارةر

 اجلدوى وإشرامل أصح ب املصلح  والتوعي  
 يسني جدوى تقإرير الوحدة والتوعية هبإش ) ( 

النسأأأأأأأأأأأأأأبأة املئويأة لربانمج العمأل القأإئمأة على املقرتحأإت  ‘1’ 
دول و/ و االقرتاحإت املقدمة م  املنظمإت املشإركة وال

 راألعضإء و يئإت الرقإبة
 يف املإئةر 75ش الغ ي  املرتبط  بخلك 

يف املأأإئأأة م  موا أأأأأأأأأأأأأيع املنتجأأإت على نطأأإة املنظومأأة نشأأأأأأأأأأأأأأأ ت م    71
 )املنظمإت املشإركة والدول األعضإء و يئإت الرقإبة(ر    صحإب املصلحة 

اسأأأأأأأتنإ ا     -الرتكيو على تعويو اسأأأأأأأت داي توصأأأأأأأيإت الوحدة   ‘1’
 تقرير ع  نتإئج املتإبعة وم  خالل رسإئل م ون اإل ارةر 

الرتكيو على  جراء تقييم  كثر كثأإفأة لالقرتاحأإت املقأدمأة م  املنظمأإت 
واملصأأإ قة عليهإ ابسأأت داي منهجية ومعإيل هدا لضأأمإن وجو  قيمة 

 مضإفة للتوصيإتر
 دا  تق رير الوحدة ومخ راهت  الداخلي  وا  رجي استخ

 عد  اثوار املوقع الشبكي املنقإل للوحدةر ‘2’ 
 اثارة يف السنةر 100 000ش بلو  الغ ي  املرتبط  بخلك 

اثارة يف السأأأأأأأأأأأأأأنة   100  000جأ ب املوقع الشأأأأأأأأأأأأأأبكي للوحأدة  كثر م   
 رخالل الفرتة املشمولة ابلتقرير
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 ( 2019-2010اإلجنإاثات املتوقعة وم مرات اإلجنإاث للفرتة )
 اإلجنإاث

 األ اء مقإبل األ داا احملد ة واإلجراءات البديلة ا إمة لتحقيق األ داا
 شروط اجلودة  -نوعي  منتج ت الوحدة   

تعويو م  الت و  وات موافي التقييمش متوسأأأأأأأأأأأأأأل عأد   اي  )ه(
 التدريت يف ا إالت ذات الصلة يف السنةر

 اي على األقأل لكأل موام م   10ش  الغرت يرت  املرتبطرت  برتخلرتك 
 الفئة الفنيةر

دة )وسأة  وىف موافو  مإنة الوحدة ابملعإيل احملد ة ملوافي األمم املتح
 اي م  التدريت يف السأأنة( ولكنهم مل يبل وا ال إية ال  حد هإ الوحدة 

  اير  10و ي 
واحتنمأ  الوحأدة الفر  املتأإحأة النتأداب موافيهأإ للعمأل يف منظمإت 
 خرى لتعويو مهأإراهم؛ وقأد قُبأل طلأت موام واحأد للحصأأأأأأأأأأأأأأول على 

منإسأأأأأأأأأأأبإت    جإاثة تفر  للدراسأأأأأأأأأأأةر وعالوة على ذلق، عقدت الوحدة
 منتظمة ملنإقشة املمإرسإت املهنية مع خرباء خإرجينير

وكأإنأ  مشأأأأأأأأأأأأأأأإركأة املوافني يف تطوير عأد  م  املنتجأإت واألنشأأأأأأأأأأأأأأطأة  
امل سأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأية قد   ح   يضأأأأأأأأأأأإ فرصأأأأأأأأأأأة للتعلم والتطوير املهح ) مثلةش 
اسأأأأأأأأأأأأأأتعرا  األقران  اخأأأل الوحأأأدة؛ وتطوير قواعأأأد ومعأأأإيل الوحأأأدة، 

 ية، واملبإ ا التوجيهية والورقإت التقنية(رو جراءات العمل الداخل
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 املرنيق الث ين 

 2019  نون األول/ديسمرب    31يف    2019ح ل  تنفيخ خط  ال مل ل      

 الرمو/ ريخ اإلجنإاث اسم املشروع

 JIU/REP/2019/1 استعرا  م ون التنظيم واإل ارة يف منظمة الطلان املدين الدويل  

اسأأأأأأأتعرا  تنفي  خطة العمل املتعلقة ابملسأأأأأأأإواة بني اجلنسأأأأأأأني وركني املر ة تعلى 
 نطإة منظومة األمم املتحدة 

JIU/REP/2019/2 

استعرا   مج احلد م  خمإطر الكوار  يف عمل منظومة األمم املتحدة يف سيإة 
 2030خطة التنمية املستدامة لعإي 

JIU/REP/2019/3 

 JIU/REP/2019/4 استعرا    ارة الت يل يف م سسإت منظومة األمم املتحدة

 JIU/REP/2019/5   ارة خدمإت احلوسبة السحإبية يف منظومة األمم املتحدة

 JIU/REP/2019/6 استعرا  جلإن املراجعة والرقإبة يف منظومة األمم املتحدة

اسأأأتعرا  مأأأ ون التنظيم واإل ارة يف برانمج األمم املتحدة املشأأأرتك املعح بفلوس 
 نقص املنإعة البشرية/اإليداث

JIU/REP/2019/7 

 ل املوافني والتدابل املمإثلة املت  ة يف م سأأأأأسأأأأأإت منظومة اسأأأأأتعرا  برامج تبإ
 األمم املتحدة بش ن التنقل فيمإ بني الوكإالت

JIU/REP/2019/8 

اسأأأأأأتعرا  املمإرسأأأأأأإت املعإصأأأأأأرة يف اسأأأأأأتعإنة م سأأأأأأسأأأأأأإت منظومة األمم املتحدة 
 يف توفل اخلدمإت التجإريةبشركإت اخلدمإت 

JIU/REP/2019/9 

اسأأأأأأأأتعرا  حإلة مهمة التحقيقش التقدي احملراث  اخل م سأأأأأأأأسأأأأأأأأإت منظومة األمم 
 املتحدة يف تعويأأو مهمة التحقيق

 2020ستُنجو يف عإي 

 2020يُنجو يف عإي  تعد  الل إت يف منظومة األمم املتحدة

 2020يُنجو يف عإي  السيإسإت والربامج واألطر الرامية     عم التعلم يف منظومة األمم املتحدة

اسأأأأأأأأأأأتعرا  مأأأأأأأأأأأ ون التنظيم واإل ارة يف جلنة األمم املتحدة االقتصأأأأأأأأأأأإ ية ألمريكإ 
 JIU/ML/2019/1الالتينية ومنطقة البحر الكإري  )رسأأأأأأأأأأأأأأإلة يف مأأأأأأأأأأأأأأ ون اإل ارة  

 (2019الصإ رة يف عإي 

 2020ستُنجو يف عإي 

 2020يُنجو يف عإي  املتحدةش املمإرسإت احلإلية واملتطلبإت املستقبليةاملبإين املشرتكة ل مم 

 2020يُنجو يف عإي  استعرا  حإلة تنفي    ارة امل إطر امل سسية يف م سسإت منظومة األمم املتحدة 

 2020يُنجو يف عإي  استعرا  م ون التنظيم واإل ارة يف املنظمة العإملية ل رصإ  اجلوية

  

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2019/1
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2019/2
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2019/3
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2019/4
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2019/5
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2019/6
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2019/7
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2019/8
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2019/9
https://undocs.org/ar/JIU/ML/2019/1
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 املرنيق الث لث 

ح ل  قبول املنظم ت املشرترترترترترترترترت ر   توصرترترترترترترترترتي ت وحدة التفتيش املشرترترترترترترترترتم   وتنفيخه     
 2018- 2011للتوصي ت املقبول ، 

 )ابلنسبة املئوية(
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 املرنيق الرابع 

ق ئم  املنظم ت املشرترترت ر   والنسرترترتب  املئوي  رصرترترتصرترترته  يف تأ ليف وحدة التفتيش    
 2019- 2018املشم   للفمة  

 النسبة املئوية املنظمة
 3,5 منظمة األح ية والوراعة  

 1,6 الوكإلة الدولية للطإقة ال رية

 0,6 منظمة الطلان املدين الدويل

 1,8 منظمة العمل الدولية

 0,2 املنظمة البحرية الدولية

 0,5 االيإ  الدويل لالتصإالت

 4,2 منظمة الصحة للبلدان األمريكية

 0,8 برانمج األمم املتحدة املشرتك املعح بفلوس نقص املنإعة البشرية/اإليداث

 14,5 برانمج األمم املتحدة اإل إئي

 2,2 اليونسكو

 2,8 صندوة األمم املتحدة للسكإن 

 9,3 مفو ية األمم املتحدة لش ون الالجئني

 13,5 منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسم(

 0,7 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصنإعية

 15,1 األمم املتحدة

 1,9 مكتت األمم املتحدة خلدمإت املشإريع

 3,7 األونروا

 0,8 املر ة يئة األمم املتحدة للمسإواة بني اجلنسني وركني 

 0,1 منظمة السيإحة العإملية

 0,2 االيإ  الربيدو العإملي

 13,8 برانمج األح ية العإملي

 7,1 منظمة الصحة العإملية

 1,0 املنظمة العإملية للملكية الفكرية

 0,3 املنظمة العإملية ل رصإ  اجلوية
 
 رسلس الرؤسإء التنفي يني شاملصدر 

البنُد املتعلق ابألمم املتحدة األمإنَة العإمة ل مم املتحدة، ومعهد األمم املتحدة للتدريت والبحث، ومركو يشمل   شمالحظة 
التجإرة الدولية، وجلنة اخلدمة املدنية الدولية، و كمة العدل الدولية، والصأأندوة املشأأرتك للمعإمأأإت التقإعدية 

يشأأأأأأأأأأأأأمل احملإكم والبعثإت السأأأأأأأأأأأأأيإسأأأأأأأأأأأأأية اخلإصأأأأأأأأأأأأأة وبعثإت ملوافي األمم املتحدة، وجإمعة األمم املتحدةر وال 
 السالير  حفظ
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 املرنيق ا  مس 

 تأوين وحدة التفتيش املشم     

على النحو التأأإيل )تنتهي فرتة واليأأة كأأل  2019كأأإن تكوي  وحأأدة التفتيش املشأأأأأأأأأأأأأأرتكأأة يف عأأإي  - 1
 كإنون األول/ يسمرب م  السنة املبينة بني قوسني(ش  31مفتش يف 

 ( 2022اثن  مإمكوالن إرو )ا ند( )حوبينإ 

 (2020عإئشة عفيفي )امل رب( ) 

 (2022جإن وسلي كإاثو ) إي ( ) 

 (2021 يلني  ر كرونني )الوالات املتحدة األمريكية( ) 

 (2020بيرتو  وميرتيو )رومإنيإ( ) 

 (2021خورخي تر فلوريس كإيي إس ) ندوراس( ) 

 (2024)اليإابن( ) كإيكو كإميوكإ 

 (2020جلميإيا كرمير )كندا( ) 

 (2022نيكوالو لواثينسكي )االيإ  الروسي( ) 

 (2022جإكسون )حإمبيإ( ) -سوكإو  يلي بروي  

 (2020حونكا رومر ) ملإنيإ( ) 

م  النظإي األسأأأأأأأأأأأأإسأأأأأأأأأأأأي لوحدة التفتيش املشأأأأأأأأأأأأرتكة ال  تنص على  ن تنت ت   18ووفقإ للمإ ة   - 2
ة م  بني مفتشأأأأأأأيهإ رئيسأأأأأأأإ  إ وانئبإ للرئيس، انت ب  وحدة التفتيش املشأأأأأأأرتكة عضأأأأأأأوو الوحدة كل سأأأأأأأن
 على النحو التإيلش  2020مكتبهإ لعإي 

  يلني  ر كرونني )الوالات املتحدة األمريكية(، رئيسة 

 كإيكو كإميوكإ )اليإابن(، انئبإ للرئيسة 
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 املرنيق الس د  

 ) ( 2020برانمج ال مل ل      
 النوع العنوان رقم املشروع

 على نطإة املنظومة األم  السيرباين يف م سسإت منظومة األمم املتحدةش استعرا  السيإسإت واملمإرسإت 451- لم   

السأيإسأإت واملمإرسأإت واملرافق املراعية العتبإرات االسأتدامة واحلفإا على البيئة على  452- لم
 نطإة م سسإت منظومة األمم املتحدة

 على نطإة املنظومة

اسأأأأأأأأت داي تطبيقإت سأأأأأأأأالسأأأأأأأأل السأأأأأأأأجالت امل لقة يف منظومة األمم املتحدةش يليل  453- لم
 حإسم ملواط  القوة والضعم والفر  والتهديدات

 على نطإة املنظومة

 على نطإة املنظومة للبلدان النإمية حل السإحلية استعرا  مإمل للدعم ال و تقدما منظومة األمم املتحدة   454- لم

 على نطإة املنظومة احلإلة الرا نة ملهمة األخالقيإت يف منظومة األمم املتحدة 455- لم

اسأأأأأأأأأتعرا  مأأأأأأأأأ ون التنظيم واإل ارة يف برانمج األمم املتحدة للمسأأأأأأأأأتوطنإت البشأأأأأأأأأرية  456- لم
 األمم املتحدة( )موئل

 فرا ى املنظمإت

 

 

 قد تطر  عليا ت يلات يف  ثنإء السنةر ) ( 
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