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 الدورة الرابعة والسبعون
 من جدول األعمال 141البند 

 املشرتكة التفتيشوحدة 
   

 استعراض جلان املراجعة والرقابة يف منظومة األمم املتحدة   
  

 مذكرة مقدَّمة من األمني العام  
  

 إضافة  
 

ــاق   ــاق اهم ءع ال امع س اءراسا وس اءرا   ا  الع  ــــــــ ــعا األم  ال اىل أع اء  جلم يع ــــــــ يتشــــــــ
التنفءذي  يف منظومع األمم املتحدة امل ين ابلتنســءع عات سرعيع وةدة التفتءا املشــاملع امل نوع عا ــت عا  

 (.A/74/670هاع املعاج ع والعقابع يف منظومع األمم املتحدة“ )انظع 
  

 موجز 
ــت عا  هاع املعاج ع والعقابع يف منظومع   قامت وةدة التفتءا املشـــــاملعق يف سرعيععا امل نوع عا ـــ

 .اب ت عا  لاجاع املعاج ع والعقابع عات نطاق منظومع األمم املتحدة  (قA/74/670األمم املتحدة“ )انظع  
املذملعة آراق مؤ ــــســــا  منظومع األمم املتحدة بشــــاع التو ــــءا  الوار ة يف الترعيع. وس ع  عذه  

ــاق التنفءذي   ــاق يف  ا  الع  ـ ــتنا اىل جلم اا ـــااما  املردمع من املؤ ـــســـا  األع ـ وقد ُجم ت اآلراق ا ـ
 .منظومع األمم املتحدة امل ين ابلتنسءعق اليت رّةبت ابلترعيع وييّد  جزئءا ا تنتاجاسا يف
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 مقدمة  -   أول  
ا ــــــــــــــت عا  هـاع املعاج ـع والعـقاـبع عاضــــــــــــــطا ـت وةـدة التفتءا املشــــــــــــــاملـعق يف سرعيععـا امل نوع   - 1
ق اب ت عاضاا األول الذي رملز بشك  ةصعي عات هاع (1)(/670/74A)انظع    “منظومع األمم املتحدة يف

املعاج ــع والعقــابــع عات نطــاق منظومــع األمم املتحــدةق بقءــعل )ي( الوقوا عات مــا جلجا ملــانــت هــاع املعاج ــع 
والعقابع الرائمع منشـاة ابلشـك  املنا ـوق ويختا  دىل يضعاضـاا األ ـاءع عات النحو املتوات يف ااتصـا ـا ا 

 واملـبا   املربوـلع عات وجـا ال موىل  يو مواثءراـا  )(( سرـديع  رجـع افعاا عـذه الاجـاع ةـالـءا عن امل ـاير
ــســـــــا   ــءع هاع املعاج ع والعقابع يف ُجء  مؤ ـــــ ــتفا ة وسو ـــــ )ج( حتديد املمار ـــــــا  اهءدة والدروا املســـــ
ــائ  ا ـد ة  منظومـع األمم املتحـدة ابعتمـا عـا بشــــــــــــــكـ  انترـائت عات فو يتفع م  ادةتـءاجـا  وا صــــــــــــ

 لاكءاان  اليت  دماا ساك الاجاع.
  

 تعليقات عامة  -   اثنيا  
رةبت مؤ سا  منظومع األمم املتحدة بت م  الترعيع ا ت عاضا عاما لتطور  ور هاع املعاج ع  - 2

والتراريع الالةرع   2006والعقابع يف املنظومع منذ جل ـــــــــــدار الوةدة لترعيععا األول بشـــــــــــاع املســـــــــــالع يف عاىل  
 املتصاع ابلعقابع.

ــا  عن سرديععا ألنا يف الترعيعق   عات ف - 3 ــســـ ــا  اهءدةق  ويععبت املؤ ـــ و منا ـــــو جلبعاا املمار ـــ
وقمدمت نظعة مت مرع بشاع عءك  واشتقال هاع املعاج ع والعقابع يف خمتاف ملءاان  منظومع األمم املتحدة.  
ــتقا ا   ــا  يع جلجعاق حتاء  يمل ع س مرا لا القع ب  عءك  الاجاع واشــــ ــســــ ــد ق دةظت املؤ ــــ ويف عذا الصــــ

 .املنطرت لوجو  مناجج خمتافعق ملاع من شانا يع ي زا الترعيع ومناجج احلوملمع يف الكءاان ق ولأل اا 
ودةظت املؤ ـــــــســـــــا  يي ـــــــا يع جلجعاق حتاء  مت مع لف الءع الاجاع يف  عم املؤ ـــــــســـــــا  اليت  - 4

 دمااق و ورعا املتوق  يف  ال احلوملمعق وما جلجا ملانت س اءرا ا سصــــــــــ  جلم ُجء  ي ــــــــــحا( املصــــــــــاحعق 
 دىلق ملاع من شانا يع يزيد من جلثعاق اد ت عا .جلع ملانت مشور ا سمستخ وما

ــت عا  جلم اقاا  منوجج  - 5 ــع يختا د  دا يف اد ــــ ــا  عن سرديععا لذملع املفتشــــ ــســــ ويععبت املؤ ــــ
ق ألنا لن ينا ـــــو عات يج ـــــ  وجا اةتءاجا  مل  مؤ ـــــســـــع عات ةدةق ألع “واةد منا ـــــو لاجمء ع

 املؤ سا   تاف من ةءث احلجم والتموي  والوديع.
واسفرت املؤ ـسـا  م  ريي املفتشـع أع وفائف العقابع الداااءعق اليت سشـم  معاج ع احلسـااب   - 6

والتحرءع والترءءمق إبمكاختا الرءاىل ابد ــــت عا  وسردش املشــــورة عات مســــتوا اا الدجاط ال الث يف جل ار 
ــااب   ق JIU/REP/2019/6الــداااء  )العقــابــع الــداااءــعق عات النحو الــذي ةــد ه م اــد معاج ت احلســـــــــــــ

 والشك  األول(. 39 الفرعة
ودةظت املؤ ـــــــســـــــا  ملذلك يع اد ـــــــت عا  واملشـــــــورة الاذين سردماما هاع املعاج ع والعقابع  - 7

ــؤولع يماىل ا  ــع ملخا  جاط اثلث قّءماع بقض النظع عما جلجا ملانت الاجنع مســـــــ ــســـــــ ــعي ءع لامؤ ـــــــ ءئع التشـــــــ
 رئءساا التنفءذي يو ملاءاما. يو

__________ 

 .JIU/REP/2019/6سرعيع وةدة التفتءا املشاملع متا  حتت العمز  (1) 
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وااصت املؤ سا  اليت عءنت جءاا ا ءئا  التشعي ءع و/يو  ال  اا ارة هاع املعاج ع والعقابع  - 8
 لتكوع ي اة ا تشاريع لاعئء  التنفءذي جلم يع التو ءع املراةعق يف  ءقتاا املردمعق ضر قاباع لاتنفءذ.

 ملؤ سا  جزئءاىل التو ءا  املراةع.وييد  ا - 9
  

 تعليقات على توصيات حمددة  -   اثلثا  
 1التوصية 

ينبغي للهيئات التشرررررررريعية وسأو اال  إدارة منسرررررررسرررررررات منظومة األمم املتحدة ال    تقم بعد بتنقي  
وحتديث اختصرررراصررررات أو ميثار جلان املراجعة والرقابة التابعة لأن منها أن تاررررمن القيام بذل   لو   

 .ا التشريعية وسأو اإلدارية، إلدراج إشارات حمددة إىل استقالهلا والتسلسن اإلداري هليئات 2021هناية عام 
ييد  املؤ ــــــــســــــــا  التو ــــــــءعق مشــــــــرة جلم يختا يجع  ابلف   عذه التنرءحا  والتحدي ا  ويع  - 10

 التو ءع موجاع جلم  الساا التشعي ءع و/يو  ال  جل ار ا.
وملانت ب ض املؤ ـــــســـــا  سو  احلصـــــول عات مزيد من التوضـــــءع يو ا ءارا  جءما يت اع بســـــب   - 11
ءع ب  احلاد  اليت جوضـت جءاا عءئع جل اريع ريءا  ـاطع املواجرع عات ااتصـا ـا  الاجنع جلم العئء  التوج

 التنفءذي لامؤ سع.
 

 2التوصية 
يتعني على اهليئات التشرررريعية وسأو اال  اإلدارة يف منسرررسرررات منظومة األمم املتحدة، ال    تفعن 

يثار جلان املراجعة والرقابة التابعة ملنسرررسررراتا ذل  حىت اآلن، أن تارررمن مراجعة اختصررراصرررات أو م
، لأي تأون مسرررررررررررتوعبرة جلميا و رادا الرقرابرة الرداخليرة ال  تشرررررررررررأرن ج  ا  2021 لو  هنرايرة عرام 

 .مسنوليات اللجنة وأنشطتها، حسب انطباقها من
ةد واعييد  املؤ ـــــــســـــــا  التو ـــــــءعق مشـــــــرة جلم يع الترعيع مفءد من ةءث جلبعاا يع اسباط خت    - 12

 لء  مالئما. “منا و لاجمء 
 

 3التوصية 
يتعني على اهليئات التشرررريعية وسأو اال  اإلدارة يف منسرررسرررات منظومة األمم املتحدة، ال    تفعن 
ذلرر  حىت اآلن، أن تارررررررررررمن إدراج األحأررام املتصرررررررررررلررة  اررار الرقررابررة الررداخليررة وإدارة امل رراار 

، من أجن ضررررمان 2021ة التابعة هلا  لو  هناية عام  اختصرررراصررررات أو ميثار جلان املراجعة والرقاب يف
 .إيال  الهتمام الواجب للتصدي ملواان ضعا الرقابة الداخلية ومواجهة امل اار الناشئة

 دةظت املؤ سا  يع التو ءع موجاع جلم  الساا التشعي ءع و/يو  ال  جل ار ا. - 13
ــا  يجــا   أع ا - 14 ألةكــاىل املراةــع قــد ي رجــت ابلف ــ  وعات العضم من يع م ظم املؤ ــــــــــــــســــــــــــــ
ااتصا ا  الاجاعق يجا  ب  اا يي ا أختا يضاجت جلم جداول يعمال هاختا بندا  ائما بشاع موا ن  يف

 ال  ف يف العقابع الداااءع واملخا ع الناشئعق من يج  النظع جءا عات ي اا منتظم.
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 4التوصية 
اإلدارة يف منسرررررسرررررات منظومة األمم املتحدة، ال    تفعن ذل   يتعني على اهليئات التشرررررريعية وسأو اال  

حىت اآلن، أن تويل العتبررررار الواجررررب إلدراج الرقررررابررررة على أنشررررررررررطررررة األخالقيررررات ومأررررافحررررة الغش 
أجن  ، من 2021الختصاصات املنقحة أو امليثار املنق  للجان املراجعة والرقابة التابعة هلا  لو  هناية عام   يف 

 . ملرَُساَ لة يف منسساتا شريطة أن تستويف هذه اللجان للمراجعة والرقابة معايري الستقاللية تع ي  أار ا 
 دةظت املؤ سا  يع التو ءع موجاع جلم  الساا التشعي ءع و/يو  ال  جل ار ا. - 15
ــطع مكتو األاالق - 16 ءا  ويف ةالع األمانع ال امعق يويل ادعتبار الواجو ا راج العقابع عات ينشــــــــــ

من قب  الاجنع اد ــــــــتشــــــــاريع املســــــــتراع لامعاج ع. وقد اقا  األم  ال اىلق يف سرعيعه عن ينشــــــــطع املكتو 
(A/73/89 ق سدابر لت زيز ا ـــــتراللءع املكتو. ولات التدابر اقااةا إبضـــــاجع سســـــاســـــ  جل اري جلم الاجنع)

ــاع اطا عمـ  املكـتو وسرءءم ي اق رئء  املكـتو. وييد  الاجـنع عالقع من يج  جل ــــــــــــــداق الت وجـءا بشــــــــــــ
ــطتاا لافاة من   ــار  جللءاا يف سرعيع الاجنع عن ينشــــ ــ  اا اري شيءدا لما ويشــــ ــاســــ آ(/يضســــــط    1التســــ

 (.A/73/304) 2018متوا/يولءا  31جلم  2017
 

 5التوصية 
يتعني على اهليئات التشرررريعية وسأو اال  اإلدارة يف منسرررسرررات منظومة األمم املتحدة، ال    تفعن ذل  
حىت اآلن، أن تنظر، من أجن ضرمان اسرتيفا  احتياجات منسرسراتا، يف تنقي  اختصراصرات أو ميثار جلان 

راجعة والرقابة التابعة هلا وحتديثها، كي ما تاررررررررمانها أحأاما تتعلت وملهارات وايةة املهنية ذات الصررررررررلة  امل 
ألعاررررررررادها،  ا يف ذل  كفالة وجود م ي  متواةن بني خةة القطاعني العام وايات على مسررررررررتو  اإلدارة  

للهيأن التنظيمي ملنظومة األمم  العليا. ومن املسرررتصرررًو أيارررا  أن يأتسرررب هنل  األعارررا  فهما  راسررر ا  
 .املتحدة وسأو املنظمات احلأومية الدولية واملنظمات الدولية وُسبن تسيري أعماهلا 

 دةظت املؤ سا  يع التو ءع موجاع جلم  الساا التشعي ءع و/يو  ال  جل ار ا. - 17
املراةعق مشــرة جلم ويجا   املؤ ــســا  أع ااتصــا ــا  هاختا سفت ابلف   اتطابا  التو ــءع   - 18

 جلمكانءع جل اال مزيد من التحسءنا  عات النحو املطاو( يف التنرءحا  املرباع.
 

 6التوصية 
يتعني على اهليئات التشرررريعية وسأو اال  اإلدارة يف منسرررسرررات منظومة األمم املتحدة، ال    تفعن 

إجرا  تقييم ذايت كرن سرررررررررررنرة، وتقييم ذلر  حىت اآلن، أن تطلرب إىل جلران املراجعرة والرقرابرة الترابعرة هلرا 
 .أدا  مستقن كن ثالث سنوات، وتقدمي تقارير عن النتاد 

لئن يشــار  املؤ ــســا  جلم يع التو ــءع موجاع جلم  الســاا التشــعي ءع و/يو  ال  جل ار اق ج ختا  - 19
ــت متاما م  امل اير امل  ــنوا  د يتماشـــــــــ ــتر  اارجت مل  ثالت  ـــــــــ مول هبا دةظت يع جلجعاق سرءءم مســـــــــ

عــذا املءــداع. وقــد يكوع عــذا عو امل ءــار يف الرطــاط ا ــامق لكنــا اعتم  مفع ــا ابلنظع جلم يع الترءءم  يف
ــااب  والترءءم والتحرءع( مطاو( مل      ــتر  ا ارجت ملااىل العقابع )يي املعاج ع الداااءع لاحســــــــ املســــــــ

ــءازىل جل راج اآلاثر من ةءث التكا ــنوا  جرا. وعالوة عات جلكق  ــــــ لءفق املاسبع عات عذه الترءءما   ــــــ
 ا ارجءع يف مءزانءع الاجاع.

https://undocs.org/ar/A/73/89
https://undocs.org/ar/A/73/304
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 ويجع  ضالبءع الكءاان  ابلف   سرءءما  جاسءع  نويع يو  وريع. - 20
 

 7التوصية 
يتعني على اهليئات التشرررريعية وسأو اال  اإلدارة يف منسرررسرررات منظومة األمم املتحدة، ال    تفعن 

إجرا  تنقي  وحتديث دوريني لختصرررررررراصررررررررات أو ميثار جلان املراجعة ذل  حىت اآلن، أن تاررررررررمن  
 .والرقابة التابعة هلا، من أجن إدماج األولوايت الناشئة والتحدايت اجلديدة ال  تواجهها منسساتا

 دةظت املؤ سا  يع التو ءع موجاع جلم  الساا التشعي ءع و/يو  ال  جل ار ا. - 21
ــا ـــا  ويع عذه ودةظت ملذلك يع ال د - 22 ــت عاضـــا   وريع لالاتصـ يد من املؤ ـــســـا  تعي ا ـ

 .“ةسو احلاجععاد ت عاضا  ممار ع جءدة ميكن سنفءذعا 
 


