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 [2021كقنور الاقنر/ينقير  19]

 المحتويات

 الصفحة    

ع رسقلة مر الر يس   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  4  ع

ع 2020لمحة عقمة عر األنشطة المضطلع بهق فر عقم  - األولالفصل  ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  6  ع

ع الر.قبة والتنسيا التواصل مع الهي قت التشريإية ولي قت  -ال     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  7  ع

ع 2020التققرير الصقدرة فر عقم  -قء أأأأب    ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع  8  ع

ع التحقيققت  -جيم    ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  14  ع

ع .بول توصيقت وحدة التفتيش المشتركة وتنفيملق  -دال    ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  14  ع

ع 2021التو.إقت لإقم  - الاقنرالفصل  ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  17  ع

ع 2021برنقمج الإمل لإقم  - الاقلثالفصل  ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  18  ع

ع   المرفققت ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع    ع

ع 2020كقنور األول/ديسمبر  31فر   2020حقلة تنفيم خطة الإمل لإقم  - األول  ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  23  ع

 24 2019-2012حقلة .بول المنظمقت المشقركة توصيقت وحدة التفتيش المشتركة وتنفيملق للتوصيقت المقبولة، للفترة  - الاقنر 

ع 2020وحدة التفتيش المشتركة لإقم .ق مة المنظمقت المشقركة والنسبة الم وية لحصصهق فر تكقلي   - الاقلث  ع ع ع ع ع  25  ع

ع تكوير وحدة التفتيش المشتركة - الرابع  ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  26  ع

ع  2021برنقمج الإمل لإقم  - الخقمس  ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  28  ع
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 رسالة من الرئيس  

ر النظقم األسأأأأأأأأأقسأأأأأأأأأر لوحدة التفتيش المشأأأأأأأأأتركة فر منظومة األمم م 10مر المقدة  1عمال بقلفقرة  
فنر ار ا.دم التقرير السأأنوو للوحدةع ويتضأأمر التقرير سأأردا لتنشأأطة التر اضأأطلإت بهق الوحدة  المتحدة، ُيشأأرن

ولمحة موج ة عر برنقمج عملهق  2020كقنور األول/ديسأأأأأأمبر   31كقنور الاقنر/ينقير دل   1خالل الفترة مر 
 ع2021 لإقم

وعل  امتداد السأأأأأأأنوات، اضأأأأأأأف  عمل وحدة التفتيش المشأأأأأأأتركة، بوصأأأأأأأفهق الهي ة الر.قبية الخقرجية  
المسأأأأأأأأأأأأتقلة الوحيدة المكلفة بتطبيا منظور شأأأأأأأأأأأأقمل عل  نطقا المنظومة ككل، منظورا فريدا عل  طق فة مر 

ة التنمية المسأأأأأأأأأتدامة المواضأأأأأأأأأيع اسأأأأأأأأأتجقبة وحتيقجقت المنظمقت والهي قت التشأأأأأأأأأريإية، ودعمق  ايضأأأأأأأأأق لخط
، مع الحفقظ فر الو.ت نفسأأع عل  الت ام الوحدة الطويل األمد بتإ ي  الشأأفقفية والمسأأقءلة، وتحديد 2030 لإقم

 الممقرسقت السليمة، والتإلم عل  صإيد منظومة األمم المتحدةع 

عملنق، وتإّير تقليص  ( الإقلمية، دل  تإطل اسأأقلي   19-واّدت جق حة مرض فيروس كورونق )كوفيد 
او دلغقء بإض األنشأأأأأأأأأأأأأأطة المقررة، مال المققبالت الميدانية وبإاقت المرا.بة والتفتيشع وعل  الر م مر ملك، 
فقد نجحت الوحدة فر تكيي  طرا عملهق مر اجل التصأأأدو للتحديقت والقيود، وضأأأمقر تنفيم برنقمج عملهقع  

ات، مر حيث تلايرلق عل  نطقا اوسأأأأأتإراضأأأأأقت والدافهقع وفر ولكر و ي ال يتإير تقييم األار الكقمل للتغير 
، اصأأدرت الوحدة امقنية تققرير، وسأأترّحل اربإة اسأأتإراضأأقت يجرو تنفيملق حقليق وسأأُتسأأتكمل فر 2020عقم 
 ع2021عقم 

، يشأمل برنقمج الإمل خمسأة اسأتإراضأقت عل  نطقا المنظومة واسأتإراضأير 2021واسأتشأرافق لإقم  
 تيرعلمنظمتير منفرد

، اضأأأأأأأأأأطلإت الوحدة بإملية تهد  دل  وضأأأأأأأأأأع دطقر اسأأأأأأأأأأتراتيجر جديد للفترة مر 2019وفر عقم  
ع وتضأأأأأأأأمنت الإملية دجراء مشأأأأأأأأقورات للجهقت صأأأأأأأأقحبة المصأأأأأأأألحة مع الجهقت 2029دل  عقم  2020 عقم

قدة مر الشأريكة الر يسأية، ومع جهقت التنسأيا، دضأقفة دل  دجراء تحليل موضأوعر والتإلم مر الدروس المسأتف
ع وخالل عرض تقرير وحدة التفتيش 2019دل  عقم  2010نتق ج اإطقر السأأأأأأقبا المو شأأأأأأمل الفترة مر عقم 

والمشأأأأأأقورات  ير الرسأأأأأأمية الالحقة، .دمت الوحدة دحقطة   2020وبرنقمج عملهق لإقم   2019المشأأأأأأتركة لإقم 
ع ولم تبت  ( 1) اإطقر اوسأأأأأأتراتيجردل  الجمإية الإقمة فر دورتهق الرابإة والسأأأأأأبإير بشأأأأأألر انشأأأأأأطتهق وبشأأأأأألر 

الجمإيأأة الإأأقمأأة فر لأأمو المسأأأأأأأأأأأأأأأللأأةع ولأأملأأك، ترحأأ  الوحأأدة بأأقنكبأأق  الجمإيأأة الإأأقمأأة عل  مراجإأأة اإطأأقر 
 اوستراتيجر لوحدة التفتيش المشتركة خالل نظرلق فر لما التقريرع

)عق شأأة عفيفر، وجيريمقيع   2020و.د وّدعت وحدة التفتيش المشأأتركة االاة مفتشأأير فر نهقية عقم  
)خيسأوس ميراندا ليتق، وفيكتور  2021كريمر، وبيترو دوميتريو( ورحبت باالاة مفتشأير خخرير فر بداية عقم 

  مورارو، وتيسفق سيوم(ع

واخيرا، عل  الر م مر ار المفتشأأأأأأير مسأأأأأأقولور عر التققرير المنشأأأأأأورة التر تحمل اسأأأأأأمقءلم، فهم  
در تقأديرا كبيرا تفأقنر ودعم ومسأأأأأأأأأأأأأأقلمأقت موظفر امأقنأة الوحأدة الأمير تكيفوا مع يإملور بمفردلمع فنحر نقأ  و

__________ 

، A/74/34)  2024-2020والخطة المتوسأأأأأأأأأأطة األجل للفترة    2029-2020اإطقر اوسأأأأأأأأأأتراتيجر لوحدة التفتيش المشأأأأأأأأأأتركة للفترة  (1) 
 المرفا األول(ع 

https://undocs.org/ar/A/74/34
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اسأأأأقلي  الإمل والجداول ال منية الجديدة التر فرضأأأأتهق الجق حةع وتسأأأأتحا جهقت التنسأأأأيا التقبإة للوحدة فر 
 يسأق ع وبصأفتر ر 2020كل منظمة مر المنظمقت المشأقركة فيهق ايضأق تقديرا خقصأق لدعمهق المسأتمر فر عقم 

، اتطلع دل  الإمل مع المفتشأأأأأأأأير وموظفر األمقنة لتنفيم برنقمج الإمل 2021لوحدة التفتيش المشأأأأأأأأتركة لإقم 
 لهما الإقمع

 
 فلوريس كاييخاس خورخر  )تو.يع(

 الر يس

 2021كقنور الاقنر/ينقير  19جني ، 
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 الفصل األول  

 2020لمحة عامة عن األنشطة المضطلع بها في عام   

( الإقلمية 19-، ادت جق حة مرض فيروس كورونق )كوفيد2020مر منتصأأأأأأأأأأأأأ  خمار/مقرس   ابتداء - 1
دل  تإطل ترتيبقت الإمل المإتقدة وفرض ظرو  عمل افتراضأية فر الوحدة وفر المنظمقت المشأقركةع وشأهد 

 بيرع عمل الوحدة تحّوو كبيرا بحلول اواخر خمار/مقرس مر اجل التكي  مع بي ة عمل افتراضية دل  حّد ك

ور م اعتمقد اسأأقلي  جديدة وسأأتكمقل اوسأأتإراضأأقت التر تم ترحيلهق، بقيت الوحدة ملت مة بصأأورة  - 2
عقمة بقلجدول ال منر المحدد للإمليقت المندرجة ضأأمر نطقا اختصأأقصأأهق، ولكنهق شأأهدت حقوت تلخير فر 

ل  م يد مر الو.ت لتقديم المراحل النهق ية بسأأأأأأأأأأأأب  الطلبقت الواردة مر المنظمقت المشأأأأأأأأأأأأقركة للحصأأأأأأأأأأأأول ع
مسأأأأأأأقلمقتهق واسأأأأأأأتإراض مشأأأأأأأقريع التققريرع وبنقء عل  ملك، ُمدنددت ايضأأأأأأأق المواعيد المحددة لتحرير التققرير  

 ووضإهق فر صيغتهق النهق ية، ممق اد  دل  تلّخر اونتهقء مر دعداد التققرير ونشرلقع

ضأأأأق، منهق سأأأأبإة اسأأأأتإراضأأأأقت كقنت اسأأأأتإرا 13، اجرت وحدة التفتيش المشأأأأتركة 2020وفر عقم  - 3
لة مر اعوام سأأأأأأقبقة واسأأأأأأُتكم لدت فر عقم   :2020ع وترد فيمق يلر التققرير التر اسأأأأأأُتكم لدت فر عقم 2020ُمردحَّ

شأأأأأأأأأقور التنظيم واإدارة فر لجنة األمم المتحدة او.تصأأأأأأأأأقدية ألمريكق الالتينية ومنطقة البحر الكقريبر  وحقلة 
لمحر  فر مقسأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأقت منظومة األمم المتحدة فر تإ ي  وظيفة التحقيا  والتإددية وظيفة التحقيا: التقدم ا

اللغوية فر منظومة األمم المتحدة  والسأيقسأقت والبرامج والمنصأقت الداعمة للتإلم فر منظومة األمم المتحدة  
دارة ال مخقطر المقسأأأأسأأأأية: وامقكر الإمل المشأأأأتركة لتمم المتحدة: الممقرسأأأأقت الحقلية واسفقا المسأأأأتقبلية  وا 

الُنهج واوسأأأأأأأأتخدامقت فر مقسأأأأأأأأسأأأأأأأأقت منظومة األمم المتحدة  وتطبيققت سأأأأأأأألسأأأأأأأألة الكتل فر منظومة األمم 
المتحدة: نحو حقلة مر التلل   واسأأأأأتإراض تإميم مراعقة اوسأأأأأتدامة البي ية عل  نطقا مقسأأأأأسأأأأأقت منظومة 

 األمم المتحدةع

رة لمو أل األمم المتحأدة بنأقء عل  طلأ  المأديرة وعلقأت الوحأدة اسأأأأأأأأأأأأأأتإراض شأأأأأأأأأأأأأأقور التنظيم واإدا - 4
ع وسأأأُيسأأأتكمل اسأأأتإراض شأأأقور 2021التنفيمية للمنظمة، وسأأأتسأأأتلن  عملهق المتإلا بهما المشأأأرو  فر عقم 

ع امق اوسأتإراضأقت األخر  2021التنظيم واإدارة للمنظمة الإقلمية لترصأقد الجوية فر الربع األول مر عقم 
حقليق الإمل عل  دنجق لق فتتإلا بمواضأأأأأأيع لقمة ومال مة مر حيث التو.يت، بمق فر  التر تم ترحيلهق ويجرو

ملك اسأأأتإراضأأأقت بشأأألر األمر السأأأيبرانر عل  نطقا المنظومة  وتوفير الدعم للبلدار النقمية  ير السأأأقحلية  
 والحقلة الرالنة لوظيفة األخال.يقتع 

فا األول لهأأما التقرير، وترد موج ات التقأأقرير  فر المر  2020وترد حأأقلأأة تنفيأأم خطأأة الإمأأل لإأأقم  - 5
 المنج ة فر الفر  بقء مر لما الفصلع

وو ت ال نواتج وحدة التفتيش المشأأأأأتركة تسأأأأأترعر اونتبقو داخل األمم المتحدة وخقرجهق، كمق يتضأأأأأ    - 6
وردت للمشأأأقركة فر مر اولتمقم المو تبديع مختل  الجهقت صأأأقحبة المصأأألحة بإمل الوحدة والدعوات التر 

المقتمرات وحلققت الإمل المتإلقة بطق فة واسأأأأأأأأأإة مر المواضأأأأأأأأأيع المرتبطة بإمل الوحدة، وتحديدا عملهق مع 
دارة المإقر ، واإدارة القق مة عل   دارة التغيير، وا  المنظمقت بشأأأأأأأأأأأأأألر مواضأأأأأأأأأأأأأأيع مر .بيل تنقل الموظفير، وا 

دارة المخقطر المقسأأسأأ  يةع وبقإضأأقفة دل  ملك، شأأقركت الوحدة فر نظر الجمإية النتق ج، ووظيفة التحقيا، وا 
الإقمة والهي تير التشأريإيتير لمنظمة الصأحة الإقلمية واليونسأكو فر تققريرلقع وُارج  ت او الغيت اعمقل اخر  
مع الهي قت التشأأأأأأريإية و/او اللجقر التقبإة لمنظمة الإمل الدولية ومفوضأأأأأأية األمم المتحدة لشأأأأأأقور الالج ير 

 ع19-  جق حة كوفيدبسب 
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 التواصل مع الهيئات التشريعية وهيئات الرقابة والتنسيق   - ألف 

ُعقد اوجتمقعقر الاالايقر لمجلس مراجإر حسأأأأأأأقبقت األمم المتحدة ومكت  خدمقت الر.قبة الداخلية  - 7
الفرص لتشأأقطر ووحدة التفتيش المشأأتركة فر ايقر/مقيو وكقنور األول/ديسأأمبر عل  التوالر، إتقحة م يد مر 

خطط الإمل بطريقة اسأأأأأأأأأأتراتيجية ومنسأأأأأأأأأأقةع فخالل اوجتمق  المإقود فر ايقر/مقيو، تبقدلت الكيقنقت الاالاة 
، 19-واساأأقر المترتبأأة عل  جأأق حأأة كوفيأأد 2020مإلومأأقت عر التقأأدم الأأمو احر تأأع فر خطط عملهأأق لإأأقم 

ع 2021 برامج الإمل ومجقوت التركي  لإقم وتمحور اوجتمق  المإقود فر كقنور األول/ديسمبر حول مشقريع
، ونولت بقسأأأأأتمرار 2020ونق.شأأأأأت الكيقنقت ايضأأأأأق مق واجهتع مر تحديقت ومق اكتسأأأأأبتع مر خبرات فر عقم 

 التإقور والتواصل بير اعضقء الكيقنقت الاالاة عل  مستو  الإمل خالل الإقمع

دول اعمأأقل اوجتمأأق  عل  الفرص وبإأأد ار عرض كأأل كيأأقر مر الكيأأقنأأقت برنأأقمج عملأأع، رك  جأأ  - 8
لتإ ي  التإقور فر المجقوت مات اولتمقم المشأأأتركع وحّدد اعضأأأقء الكيقنقت الاالاة  2021المتقحة فر عقم 

صأأأأأأأالا األمم المتحدة ونظقم المنسأأأأأأأقير المقيمير  2030المجقوت التقلية: خطة التنمية المسأأأأأأأتدامة لإقم    وا 
ع وتمال احد الجوان  الر يسأأأأأأأأأية بقلنسأأأأأأأأأبة 19-لكيقنقت لجق حة كوفيدوعمليقت تقييم طريقة تصأأأأأأأأأدو مختل  ا

للكيقنقت الاالاة جميإهق فر تفقدو او دواجية و يقدة التآ ر فر تسأأأأأيير اعمقل الر.قبة دل  ا.صأأأأأ  حد ممكر،  
عل   مع ديالء اوعتبأقر الواجأ  للوويأقت المتمي ة والمسأأأأأأأأأأأأأأتقلأة لكأل كيأقر مر الكيأقنأقت الر.أقبيأة الاالاأةع وبنأقء

ملك، .ررت الوحدة دعقدة النظر فر المواضأأأيع مات الصأأألة فر مرحلة وضأأأع الصأأأيغة النهق ية لبرنقمج عملهق 
 و/او درجقءلقع  2021لإقم 

واتفقت الكيقنقت الاالاة جميإهق عل  عقد اجتمقعقت نصأأأأأأ  سأأأأأأنوية فر المسأأأأأأتقبل مر اجل تإ ي    - 9
ّدد تو.يأأت اوجتمأأقعير فر اوجأأع التأأآ ر وتفأأقدو او دواجيأأة  والتأأداخأأل فر األعمأأقل التر تقوم بهأأقع وسأأأأأأأأأأأأأأُيحأأد

بمق يتمقشأأأأأأأأأأأأأأ  عل  افضأأأأأأأأأأأأأأل وجع مع الخطوات التر سأأأأأأأأأأأأأأتُتخم إعداد برامج عمل األعضأأأأأأأأأأأأأأقء  2021 عقم
 المقبلع  للإقم

وتتواصأأأل وحدة التفتيش المشأأأتركة بقنتظقم مع امقنة مجلس الرقسأأأقء التنفيميير التر و ت ال شأأأريكق   - 10
.يمق فر تيسأأأأأأير تجهي  تققرير الوحدة عل  نطقا المنظومة فر الو.ت المنقسأأأأأأ  ودمج التإليققت المقدمة مر 
المنظمقت المشأقركةع ويوفر مجلس الرقسأقء التنفيميير ايضأق بيقنقت مات صألة متإلقة بمنظومة األمم المتحدة 

امقنة مجلس الرقسأأقء التنفيميير والدعم مر اجل دعداد اسأأتإراضأأقت الوحدةع وتقدر الوحدة الجهود التر تبملهق 
 المو توفرو لهقع

وتتو.  فإقلية عمل الوحدة واارو عل  النظر فر تققريرلق واإجراءات المتخمة بشأأأأأأأأأأألر التوصأأأأأأأأأأأيقت  - 11
المقدمة، ولو مق ا.رت الجمإية الإقمة بلنع مسأأأأأأأأقولية تشأأأأأأأأترك فر تحملهق الوحدة والدول األعضأأأأأأأأقء وامقنقت 

مر النظقم األسأأأأقسأأأأر لوحدة التفتيش المشأأأأتركة، تتمال دحد   11ع وتمقشأأأأيق مع المقدة  ( 2) المنظمقت المشأأأأقركة
المراحل الر يسأأأأأأية المقدية دل  اتخقم القرارات بإد اونتهقء مر دعداد تقرير فر تقديم المنظمقت تإليققتهق عليع 

ا دل  الهي قت التشأأأأأأريإية المختصأأأأأأةع وفيمق يتإلا بقوسأأأأأأتإراضأأأأأأقت التر تجرو عل  ن  طقا المنظومة، تُندسأأأأأأَّ
التإليققت المشأأتركة مر خالل خليقت مجلس الرقسأأقء التنفيميير وتُقددَّم دل  الجمإية الإقمة فر شأأكل ممكرة مر 

 األمير الإقمع

__________ 

 ع4، الفقرة 73/287القرار  ( 2)  
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واستنقدا دل  تشجيع الجمإية الإقمة لوحدة التفتيش المشتركة و يرلق مر لي قت الر.قبة التقبإة لتمم  - 12
، تتوخ  الوحدة الرد عل  تإليققت مجلس الرقسأأأأقء  ( 3) افضأأأأل الممقرسأأأأقت واوسأأأأتفقدة منهق المتحدة عل  تبقدل

 التنفيميير او فراد  المنظمقت عندمق تر  ار ملك ضرورو لتيسير اتخقم .رارات مستنيرةع

 
 2020التقارير الصادرة في عام  - باء 

مة وتقريرا واحدا بشأأأأأأألر منظمة ، اصأأأأأأأدرت الوحدة سأأأأأأأبإة تققرير عل  نطقا المنظو 2020فر عقم  - 13
منفردةع و.دم المفتشأأأأور المإنيور، لكل تقرير مر التققرير المنج ة، موج ا يتضأأأأمر الجوان  األسأأأأقسأأأأية الواردة 

 فر تققريرلم، كمق لو مبير ادنقوع

 
 2020موجزات االستنتاجات والتوصيات الرئيسية الواردة في التقارير الصادرة في عام   

وظيفة التحقيق: التقدم المحرز في مؤسدددسدددات منظومة األمم المتحدة في تعزيز وظيفة اسدددتعراا حالة   
 ( JIU/REP/2020/1) التحقيق

والتشأأأأأأأأغيلية  كقنت الدا  اسأأأأأأأأتإراض وظيفة التحقيا تقييم مد  كفقية الترتيبقت التنظيمية والهيكلية  - 14
لوظيفأة التحقيا  وتحأديأد الاغرات والتحأديأقت  وتحأديأد الممأقرسأأأأأأأأأأأأأأقت الجيأدة والأدروس المسأأأأأأأأأأأأأأتفأقدة عل  نطأقا 

 JIU/REP/2000/9منظومة األمم المتحدةع وشأأأأأأأأأأأكل لما اوسأأأأأأأأأأأتإراض متقبإة لتقريرير سأأأأأأأأأأأقبقير للوحدة )
توصأأأأأيقت رسأأأأأمية لضأأأأأمقر جملة امور منهق  يقدة اسأأأأأتقاللية  10(ع و.دمت المفتشأأأأأة JIU/REP/2011/7 و

الوظيفة، ووضأأأأأأأع حد لتج ق المسأأأأأأأقوليقت المتإلقة بقلتحقيا، وتإ ي  اتسأأأأأأأقا اإطقر السأأأأأأأيقسأأأأأأأقتر، ووضأأأأأأأع 
ع تسأأع توصأأيقت دل  الهي قت دجراءات رسأأمية للتحقيا فر اودعقءات الموج هة ضأأد الرقسأأقء التنفيمييرع وُتودجَّ

توصأأية   27التشأأريإية، وتوصأأية واحدة دل  الرقسأأقء التنفيميير للمنظمقت المشأأقركةع ولمو التوصأأيقت تكمنلهق 
  ير رسميةع

ا وخلص اوسأأتإراض دل  ار الحقلة .د شأأهدت تحسأأنق كبيرا عل  مد  الإقدير المقضأأيير فيمق يتإل - 15
ضأأأأأفقء الطقبع المهنر عليهقع وعل  الر م مر التقدم المحر ، حدد التقرير عددا مر  بإنشأأأأأقء وظيفة التحقيا وا 
اوجع القصأأأأأور ومواطر الضأأأأأإ ، وو سأأأأأيمق اسأأأأأتمرار تج ق المسأأأأأقولية المتإلقة بقلتحقيققت واألنشأأأأأطة مات 

ية لمو الوظيفة شأأأرط اسأأأقسأأأر لتنفيم  الصأأألة، ومسأأأتو  اسأأأتقاللية وظيفة التحقيا، وليكلهق التنظيمرع فقسأأأتقالل
 ووية التحقيا تنفيما فإقو ولالضطال  بمسقوليقت التحقيا عل  نحو  ير متحي  وموضوعر وفإقلع 

وفر ظأل بي أة متطورة، تواجأع الوظيفأة طلبأقت وتحأديأقت جأديأدةع ففر مواجهأة ال يأقدة الملحوظأة فر  - 16
لقدرات والموارد المتقحة فر مإظم المنظمقت لما الطل  عدد الشأأأأأأأأأكقو  ومجمو  حقوت التحقيا، لم تواك  ا

المت ايد، ممق يشأأأّكل تحديق مسأأأتمرا إدارة حقفظة التحقياع فقلتحقيا فر شأأأكقو  التحرش الجنسأأأر واوسأأأتغالل 
 واونتهقك الجنسأأأأأأأأأأأأأيير يتطل  توافر مجموعة خقصأأأأأأأأأأأأأة مر المهقرات والكفقءات لد  المحققير والقدرة الال مة

اع واد  ت ايد الطلبقت المقدمة مر الدول األعضأأأأقء والجهقت المقنحة وسأأأأق ر الجهقت صأأأأقحبة إجراء التحقي 
المصلحة للحصول عل  مإلومقت متإلقة بقلتحقيا، دل  ضرورة دعداد استراتيجيقت وادوات منقسبة للتواصلع 

وجهأة ضأأأأأأأأأأأأأأد وفر الإأديأد مر المنظمأقت، و توجأد حت  اسر دجراءات مرضأأأأأأأأأأأأأأيأة للتحقيا فر اودعأقءات الم

__________ 

 ع12، الفقرة 72/269القرار  ( 3)  
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الرقسأأأأأأأأقء التنفيمييرع واخيرا، لنقك مجقل إجراء م يد مر التحسأأأأأأأأينقت فر مجقل التإقور فيمق بير الوكقوت، 
 عل  سبيل فر دعداد .ق مة موحدة بمصطلحقت التحقيا وتصني  موحد للقضقيقع

 والسبإيرع لخقمسةوستقدم الوحدة التقرير دل  الجمإية الإقمة فر الج ء المستلن  الاقنر مر دورتهق ا - 17

 
 (JIU/REP/2020/2)  السياسات والمنصات الداعمة للتعلم: نحو مزيد من االتساق والتنسيق والتقارب  

نظرا دل  ار الرصأأأأأأأأيد األلم لمنظومة األمم المتحدة لو موظفولق، يشأأأأأأأأكل التإلم اداة و  ن  عنهق   - 18
تحسأأأأير النوعية والكفقءة مر اجل تحقيا الدا  المنظمةع فمر خالل التإلم، يمكر للموظفير تطوير مإقر  ل

ومهقرات جديدة، واكتسأأأأأق  كفقءات جديدة، وتحسأأأأأير الموا. ع والتإلم ليس اختيقريق، بل لو شأأأأأرط اسأأأأأقسأأأأأر 
ت منظومة األمم المتحدة للمنظمقت وموظفيهق مر اجل التكي  فر بي ة تنقفسأأأأأية للغقيةع وو منقص لمقسأأأأأسأأأأأق

التر سأأتصأأب  سأأق دة فر المسأأتقبل المو يتطل  المرونة مر جقن  المنظمقت  مر اونتققل دل  اسأأقلي  الإمل
والتإلم المتواصأأأأأأأأأأأأأأل مر جقن  األفرادع فقلتإلم .وة تحولية يمكنهق وضأأأأأأأأأأأأأأع حد لحقلة التقو.ع، وتحفي  التإقور  

يجقد اوجع التآ ر، و ي  فيمق  قدة الكفقءةع بير الوكقوت، وا 

ويخلص اوسأأأأتإراض دل  انع عل  الر م مر وجود اتفقا عقم بشأأأألر المبدا القق ل بلر التإلم مسأأأأللة  - 19
اسأأأأأأتراتيجية، و يوضأأأأأأع لما المبدا دا مق موضأأأأأأع التطبيا الإملرع فيتّم اسأأأأأأتحداث حلول .صأأأأأأيرة األجل عل  

قفة جديدة فر مجقل التإلم ووضأع منظور حسأق  وضأع نظم شأمولية إدارة الموال ع ومر الضأرورو ديجقد اق
شقمل للتإقور فيمق بير الوكقوتع وو ت ال اوستفقدة مر الفرص التر تتيحهق التكنولوجيقت الجديدة تتم بطريقة 
عشأأأأأأأأوا ية و ير متسأأأأأأأأقة، عل  الر م مر ار التإلم اإلكترونر يمكر ار ُيإتدبدر خطوة نحو تحقيا المرونة فر 

لتإلم مسأأأأأأأأقولية مشأأأأأأأأتركة، فإر لنقك حقجة دل  م يد مر المشأأأأأأأأقركة واولت ام مر جقن  المنظمقتع وبمق ار ا
 الموظفير انفسهم، بدو مر تو.ع صدور المبقدرات عر المنظمقت والمديرير فقطع 

ولمإقلجة لمو المسأأأأق ل، يقدم التقرير تسأأأأع توصأأأأيقت تهد  دل  تحسأأأأير اسأأأأتخدام مقشأأأأرات األداء  - 20
مرتبطأأة بكفأأقءة برامج التإلم، ودمج نتأأق ج تقييم التإلم فر عمليأأة اتخأأقم القرارات، األسأأأأأأأأأأأأأأأقسأأأأأأأأأأأأأأيأأة واأللأأدا  ال

واوسأأأأأأتخدام المنتظم لمنصأأأأأأقت التإلم الخقرجية وتنظيمهق، واوعترا  بشأأأأأأهقدات التإلم المكتسأأأأأأبة عل  نطقا 
 مقت ادا همعمنظومة األمم المتحدة، واستخدام موارد التإلم المفتوحة، ودمج خطط تإلم الموظفير فر تقيي 

وتسأأأأأأأأأأتند توصأأأأأأأأأأيقت اخر  دل  االاة موجهقت ر يسأأأأأأأأأأية يمكر ار تدفع منظومة األمم المتحدة نحو  - 21
ولر: موّجع يتإلا بقلسأأأأأأأأيقسأأأأأأأأة الإقمة )وضأأأأأأأأع دطقر تنظيمر  تحقيا م يد مر اوتسأأأأأأأأقا والتنسأأأأأأأأيا والتققر 

منظومة األمم المتحدة(  وموجع اسأأأأأتراتيجر مشأأأأأترك(، وموجع مقسأأأأأسأأأأأر )تحسأأأأأير وتدعيم دور كلية موظفر 
 تشغيلر )استخدام منصقت التإلم اإلكترونر استخدامق منسقق واكار منهجية واتسقمق بقلطقبع الإملر(ع

 وسُيقددم التقرير دل  الجمإية الإقمة فر الج ء األول المستلن  مر دورتهق الخقمسة والسبإيرع - 22

 
 ( JIU/REP/2020/3)أماكن العمل المشتركة لألمم المتحدة: الممارسات الحالية واآلفاق المستقبلية   

خلص اسأأأأأأأأتإراض امقكر الإمل المشأأأأأأأأتركة لتمم المتحدة دل  ار التقدم المحر  فيمق يتإلا بلمقكر   - 23
عقمق عل  تحديد الوويقت فر لما الصأدد  وتشأير  30عل  الر م مر مرور اكار مر الإمل المشأتركة محدود 

فر المق ة مر امقكر الإمل لر امقكر عمل مشأأأأأأتركةع ويوجد  18البيقنقت المقدمة دل  الوحدة دل  ار نسأأأأأأبة 
ومر  نحو الار امأقكر الإمأل عل  المسأأأأأأأأأأأأأأتو  دور الوطنر، والغأقلبيأة الإظم  منهأق امأقكر عمأل لكيأقر واحأدع

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2020/2
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2020/3
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الاغرات الهقمة عدم وجود بيقنقت يمكر ار تسأتند دليهق تو.إقت ملموسأة او يمكر ار تقوم عل  اسأقسأهق عملية 
 التخطيط وتحديد األولويقتع

تغيرات كبيرة فر المسأأأأأأأأأأأأأأقعر المتإلقة   ونتيجة إعقدة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإنمق ية، طرات - 24
التغيرات توسأأأأأأأيع نطقا المشأأأأأأأقركة بمق يتجقو  برنقمج األمم المتحدة  بلمقكر الإمل المشأأأأأأأتركةع وشأأأأأأأملت لمو

اإنمق ر وصأأأأأأأأأأأأندوا األمم المتحدة للسأأأأأأأأأأأأكقر ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسأأأأأأأأأأأأ ( وبرنقمج األ مية 
، 2021فر المق ة مر امقكر الإمل المشأأتركة بحلول عقم  50الإقلمر، وتحديد لد  يتمال فر الوصأأول دل  

 ديأد عل  الموا.ع دور الوطنيأةع ويخلص اوسأأأأأأأأأأأأأأتإراض دل  ار لأما الهأد ، ر م جوانبأع اإيجأقبيأة،وتركي  جأ 
ينطوو عل  اوجع .صأأأأأأأأور لقمةع ووفقق لالسأأأأأأأأتإراض، تفتقر األلدا  المتإلقة بلمقكر الإمل المشأأأأأأأأتركة دل  

الضأأأأأأأأأرورو ايضأأأأأأأأأق  القدر الكقفر مر الوضأأأأأأأأأواع والتو.إقت المتإلقة بتحقيا وفورات مقلية بقتت ُمبهمةع ومر
توضأأأأأأأأأأأأأأي  كي  ينبغر ار تقار الم ايأق المتوخأقة، ماأل تقليص البصأأأأأأأأأأأأأأمأة البي يأة والصأأأأأأأأأأأأأأورة الإأقمأة والتإأقور  

 البرنقمجر، عل  عملية اتخقم القراراتع 

ولنقك عق ا طويل األمد يتمال فر عدم تنقول مسأأأأأأأأأأللة تمويل امقكر الإمل المشأأأأأأأأأأتركة عل  النحو  - 25
.ق ع فقلجهود الرامية دل  الحصأأأأأأأأأول عل  اوسأأأأأأأأأتامقر الخقص، مال مخططقت الواج  فر او و.ت مر األو 

ضأأأأأأقفة دل  ملك، رك ت  الشأأأأأأراكة بير القطقعير الإقم والخقص، لم تُامر عر حلول فإقلة مر حيث التكلفةع وا 
و المنق.شأة المتإلقة بلمقكر الإمل المشأتركة عل  المسأتو  القطرو، فل فلت بملك الحضأور اإ.ليمر الهقم الم 

 نشأأأأأألع وامة .صأأأأأأور عل  مسأأأأأأتو  القيقدة واسليقت المشأأأأأأتركة بير الوكقوت فيمق يتإلا بمسأأأأأأللة امقكر الإمل
المشأأأتركةع وينبغر ار تجرو مجموعة األمم المتحدة للتنمية المسأأأتدامة تغييرات تإ   تخطيط وتحليل الفرص 

ق اسأأأأأتبق.يق بقدر اكبر فر تقديم دعم المتإلقة بلمقكر الإمل المشأأأأأتركة عل  الصأأأأأإيد الإقلمر، وار تتوخ  نهج
ادوار مشأقريع محددة يكور مكت  تنسأيا التنمية لو الجهة  مرك و دل  افر.ة األمم المتحدة القطرية مر خالل

 األنس  لالضطال  بهقع

مسأأأللة امقكر الإمل المشأأأتركة عل  اسأأأقس كل حقلة  ويخلص اوسأأأتإراض ايضأأأق دل  ار النظر فر - 26
عل  األرج  اوجع القصأأأأأأأأأأأور الر يسأأأأأأأأأأأية مر حيث عدم الكفقءة فر الطريقة التر تنتهجهق  عل  حدة لر يإقلج 

دارتهأأق فر الميأأدارع فال يوجأأد نهج عأأقلمر منسأأأأأأأأأأأأأأا فر  منظومأأة األمم المتحأأدة فر احتيأأق  امأأقكر الإمأأل وا 
دارتهقع وعوضق عر اتبق  نهج مج ا خقص بمو.ع محدد او بمنظمة  بإينهق،  التخطيط لهمو المرافا واحتيق لق وا 

 ينبغر النظر فر األخم بنهج شقمل د اء حقفظة ممتلكقت منظومة األمم المتحدةع 

 وسُيقددَّم التقرير دل  الجمإية الإقمة فر دورتهق السقدسة والسبإيرع - 27

 
اسددددددددتعراا شددددددددؤون التنظيم واادارة في اللجنة االقتصددددددددادية ألمريكا الرتينية ومنطقة البحر الكاريبي   

(JIU/REP/2020/4 ) 

تمال الهد  الر يسأأأأأأر وسأأأأأأتإراض شأأأأأأقور التنظيم واإدارة فر اللجنة او.تصأأأأأأقدية ألمريكق الالتينية  - 28
ومنطقة البحر الكقريبر فر تقديم تقييم مسأأأأأأأأأأتقل لتطر التنظيمية ومق يتصأأأأأأأأأأل بهق مر ممقرسأأأأأأأأأأقت فر مجقل 

إدارة فر اللجنأة، مع تسأأأأأأأأأأأأأأليط الضأأأأأأأأأأأأأأوء عل  المجأقوت المايرة للقلا، والمجأقوت التر تحتأق  دل  التنظيم وا
تحسأير، والتحديقت المقالة، بهد  تإ ي  كفقءة اللجنة وفإقليتهقع وكج ء مر اوسأتإراض، ُاعدت رسأقلة ددارية 

األولية لالسأتإراض مر اجل ع وعرضأت الرسأقلة بإض النتق ج 2019ُ.دمت دل  األمقنة الإقمة فر نهقية عقم 

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2020/4
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اتخقم .رارات مسأأأأأأأأأأأأتنيرة فر الو.ت المنقسأأأأأأأأأأأأ ع وشأأأأأأأأأأأأّكل اوسأأأأأأأأأأأأتإراض متقبإة لممكرة اعدتهق الوحدة سأأأأأأأأأأأأقبقق 
(JIU/NOTE/2013/2 وتضمنت اربع توصيقت رسمية موجهة دل  األمينة التنفيمية للجنةع ) 

وخلص اوسأأأتإراض دل  ار اللجنة تواصأأأل اوسأأأتجقبة لالحتيقجقت اإ.ليمية، حيث دنهق تقدم الدعم  - 29
إة والخدمقت القّيمة دل  بلدار فر امريكق الالتينية ومنطقة البحر الكقريبر فر مجقوت ر يسأية مال تنفيم ومتقب 

ع وترك  اللجنأة عل  التكأقمأل 19-او الجهود المبأمولأة مر اجأل التصأأأأأأأأأأأأأأأدو لجأق حأة كوفيأد 2030خطأة عأقم 
 ع2030والتإقور اإ.ليمر بوصفهمق اسقس النجقا فر تنفيم خطة عقم 

الكقريبر اوو التر اعلنت عنهق اللجنة او.تصأأأأأأأأقدية ألمريكق  ”و.ّدم المفتشأأأأأأأأقر وصأأأأأأأأفق وسأأأأأأأأتراتيجية  - 30
ورّحبق بهما اإعالرع ولكنهمق اسأأتنتجق ار اوسأأتراتيجية التر   2018فر عقم  “ومنطقة البحر الكقريبرالالتينية 

طأقل انتظأقرلأق ينبغر ار تُترجم دل  نتأق ج محأددة ينبغر رصأأأأأأأأأأأأأأدلأق واإبالل عنهأق بأقنتظأقم دل  اللجنأةع وخلص 
مقنة الإقمة، األمر المو اار فر اوسأأتإراض ايضأأق ار اللجنة تلارت بل مة السأأيولة وجهود اإصأأالا داخل األ

عقدة تخصيصهقع وستضطر اللجنة، شلنهق  ليكلهق المقلر، وار ددارة اللجنة بملت جهودا كبيرة لرصد الموارد وا 
شأأأأأأأأألر اإدارات األخر  فر األمقنة الإقمة، دل  تغيير محور تركي لق مر تنفيم برنقمج عملهق دل  ددارة األ مة 

 ولويقت بنقء  عل  التدفققت النقديةعالمقلية، وتإديل الخطط واأل

واكدت نتق ج اوسأأأتإراض مر جديد المية الدور السأأأديد المو تضأأأطلع بع اللجقر اإ.ليمية بوصأأأفهق   - 31
ل  م يد  فرو  محلية لتمم المتحدة مو عة فر خمس منقطا مر الإقلمع ولكنهق تحتق  دل   يقدة دبرا  دورلق وا 

 مر الدعم مر الدول األعضقءع 

وسأأأأأأتقدم الوحدة التقرير دل  لجنة البرنقمج والتنسأأأأأأيا فر دورتهق الحقدية والسأأأأأأتير المقرر عقدلق فر  - 32
 ع 2021عقم 

 
إدارة المخدداطر المؤسدددددددددسددددددددديددة: النسهج واالسدددددددددتخدددامددات في مؤسدددددددددسدددددددددددات منظومددة األمم المتحدددة   

(JIU/REP/2020/5 ) 

تسأأأأأأأأتمد ددارة المخقطر المقسأأأأأأأأسأأأأأأأأية جمورلق مر القطق  الخقص ولديهق .يمة فر جميع القطقعقت،  - 33
فر ملك كيقنقت منظومة األمم المتحدةع وتتإرض مقسأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأقت منظومة األمم المتحدة لإدد و يحصأأأأأأأأأأ   بمق
مة السأأأأأأيبرانية مر الغش والفسأأأأأأقد، ومخقطر المّس بقلسأأأأأأمإة، والجري  -المخقطر فر مإرض تنفيم وويقتهق  مر

دل  المخقطر مات الطقبع السأأأأأيقسأأأأأر، والكوارث الطبيإية، والكوارث النقجمة عر النشأأأأأقط البشأأأأأروع و.د ايدت 
، اعتمقد ددارة المخقطر المقسأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأية فر منظومة األمم المتحدة لتإ ي  61/245الجمإية الإقمة، فر .رارلق  

 إدارة والر.قبةع ا

دارة المخقطر المقسأأأأأسأأأأأية عملية عل  نطقا المنظمة تتمال فر تحديد المخقطر وتحليلهق وتقييمهق  - 34 وا 
ومإقلجتهق ورصأأأأدلق بطريقة منظمة ومتكقملة ومنهجية مر اجل تحقيا األلدا  المقسأأأأسأأأأيةع وتتإلا اسأأأأقسأأأأق 

 ت المقالة والفرص المتقحة عل  حد سواءع بإدارة حقلة عدم اليقير ويمكر ار تتنقول مسللتر التهديدا

والهد  الر يسأأأأأأأأأأر مر اوسأأأأأأأأأأتإراض لو دطال  الهي قت التشأأأأأأأأأأريإية/اإدارية والرقسأأأأأأأأأأقء التنفيميير   - 35
(، وحقلة JIU/REP/2010/4لمقسسقت منظومة األمم المتحدة عل  التقدم المحر  منم اوستإراض السقبا )

دمقجهق فر جميع المنظمقت المشأأأأأأقركة فر وحدة  تنفيم ممقرسأأأأأأقت ددارة المخقطر المقسأأأأأأسأأأأأأية واسأأأأأأتخدامهق وا 

https://undocs.org/ar/JIU/NOTE/2013/2
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2020/5
https://undocs.org/ar/A/RES/61/245
https://undocs.org/ar/A/RES/61/245
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2010/4
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منظمة، وكملك تحديد الممقرسأأأأأأأأقت الجيدة والدروس المسأأأأأأأأتفقدة لتوجيع  28التفتيش المشأأأأأأأأتركة والبقل  عددلق 
 المبقدرات الجقرية والمقبلةع 

مإأأقيير مرجإيأأة محأأّداأأة ويقينم التقأأدم المحر  فر تنفيأأم ددارة المخأأقطر  10راض ويقترا اوسأأأأأأأأأأأأأأتإ - 36
توصأية  ير رسأمية تهد  دل  تإ ي  ددارة المخقطر   21المقسأسأية .يقسأق بهقع ويقدم اربع توصأيقت رسأمية و 

ر المقسأأأأأأسأأأأأأية عل  نحو فإقل ومتكقمل سأأأأأأإيق وتخقم القرارات وكفقلة الحوكمة الرشأأأأأأيدة عل  اسأأأأأأقس اسأأأأأأتبق.
 ومستنير بقدر اكبرع  

 ع2021وستقدم الوحدة التقرير دل  الجمإية الإقمة فر عقم  - 37

 
 ( JIU/REP/2020/6) التعددية اللغوية في منظومة األمم المتحدة  

دطال  الهي قت التشأأأأريإية واإدارية  الهد  الر يسأأأأر مر اوسأأأأتإراض المتإلا بقلتإددية اللغوية لو - 38
والرقسأأأأأأأأأأأأأأأقء التنفيأأميير لمقسأأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأأأقت منظومأأة األمم المتحأأدة عل  التقأأدم المحر  فر مجأأقل تإأأدد اللغأأقت 

ونظر ( فيمق يتإلا بتنفيم التوصأأأأأأأأأأأيقت السأأأأأأأأأأأقبقة للوحدةع JIU/REP/2011/4اوسأأأأأأأأأأأتإراض السأأأأأأأأأأأقبا ) منم
اوستإراض فر اوستراتيجيقت والسيقسقت والممقرسقت واسليقت المإمول بهق  والحواف  المقدمة دل  الموظفير 
لتشأأأأأأأأأأأأأأجيع التإددية اللغوية وتإ ي لق  والفرص المتقحة لتحسأأأأأأأأأأأأأأير اسأأأأأأأأأأأأأأتخدام الموارد الخقرجية والشأأأأأأأأأأأأأأراكقت 

 والتكنولوجيقت اللغويةع

رصأأأأيد لمقسأأأأسأأأأقت منظومة األمم المتحدة جميإهق واحد الت امقتهق المشأأأأتركةع   والتإددية اللغوية لر - 39
فهر تكتسأر المية بقلغة فر ددارة المقسأسأقت فر منظومة األمم المتحدة، وكملك فر التواصأل مع المسأتفيدير 
مر الوويقت المسأأندة دليهق، او شأأإو  الدول األعضأأقء فيهقع ويقدم اوسأأتإراض سأأبع توصأأيقت رسأأمية وسأأت 

وصأأأيقت  ير رسأأأمية مر اجل مواصأأألة تحسأأأير حقلة التإددية اللغوية فر مقسأأأسأأأقت منظومة األمم المتحدة ت 
 وعل  نطقا المنظومةع 

سأأأأأأأأأأنوات عل   10وابر  النتق ج التر توصأأأأأأأأأأل دليهق اوسأأأأأأأأأأتإراض لر انع بإد مرور مق يقر  مر  - 40
لمشأقركة بإد دطقرا اسأتراتيجيق ينظم ، لم تضأع مإظم المنظمقت ا2011التوصأية مات الصألة الصأقدرة فر عقم 

ويوفر التوجيهأقت المتإلقأة بأقوسأأأأأأأأأأأأأأتخأدام الإأقم المنصأأأأأأأأأأأأأأ  للغأقت وتنفيأم مبأدا التإأدديأة اللغويأة فر منظمأقتهأقع 
ضأأأأأأأأأقفة دل  ملك، اعقد اوسأأأأأأأأأتإراض تلكيد عدم وجود نهج متسأأأأأأأأأا د اء التإددية اللغوية فر منظومة األمم  وا 

وانتهقء بقوفتققر دل   “لغة الإمل”و   “اللغة الرسأمية”مشأترك لمصأطلحر  المتحدة، بدءا مر عدم وجود تإري  
 نهج مإتمد عل  نطقا المنظومة بشلر لمو المسللةع 

، مر 2030ونظرا دل  انع و يتبق  سأأأأأأأو  عقد واحد لتحقيا الدا  التنمية المسأأأأأأأتدامة وخطة عقم  - 41
إو  عل  ارض الوا.ع، بمق فر ملك اللغقت المهم ار تتواصأأأأل مقسأأأأسأأأأقت منظومة األمم المتحدة بلغقت الشأأأأ 

المحليأأأة، مر اجأأأل عأأأدم ترك او احأأأد خل  الركأأأ ع وينبغر ار يتمتع موظفو المنظومأأأة بمقلالت لغويأأأة 
يتقنوا اكار مر لغة واحدة مر اللغقت الرسأأأأأأأأأأأأأمية ولغقت الإمل المإتمدة فر المنظمقت التر يإملور فيهق،  وار

 ا األمم المتحدةععل  نحو يإكس الطقبع الإقلمر لمياق

 وستقدم الوحدة التقرير دل  الجمإية الإقمة فر دورتهق الخقمسة والسبإيرع  - 42
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 ( JIU/REP/2020/7تطبيقات سلسلة الكتل في منظومة األمم المتحدة: نحو حالة من التأهب )  

تكنولوجيق سأأأأأأأأأأأأألسأأأأأأأأأأأأألة الكتل لر مر التكنولوجيقت التر يحدد اندمقجهق وتفقعلهق عبر النظم المقدية  - 43
اة الإهد، والر.مية والبيولوجية مالم  الاورة الصأنقعية الرابإةع وعل  الر م مر ار لمو التكنولوجيق و ت ال حدي 

فأإر الموا نأة بير اإيجأقبيأقت والسأأأأأأأأأأأأأألبيأقت وتحأديأد اإجراءات التنظيميأة واألطر التشأأأأأأأأأأأأأأغيليأة ينبغر ار يكونأق  
بمق فر ملك فر منظومة األمم المتحدةع و.د دفإت ،  موضأوعق للحوار بير الجهقت المتإددة صأقحبة المصألحة

بإض المنظمقت دل  اخم  مقم المبقدرة واستهالل والدعوات اوستراتيجية لالبتكقر التر تلتهق   2030خطة عقم 
 تطبيققت سلسلة الكتل، ومإظمهق متإلقة بلنشطة تشغيليةع  مشقريع تجريبية فر مجقل

وخلص اوسأأأأتإراض دل  ار التطبيققت الجقرية فر مجقل سأأأألسأأأألة الكتل و ت ال فر مرحلة تجريبية  - 44
تشأكل حت  اسر كتلة حرجة تتي  التوصأل دل  اسأتنتقجقت  فر منظومة األمم المتحدةع فقلممقرسأقت الحقلية و

نهق ية بشأأألر دمكقنية اسأأأتخدام سأأألسأأألة الكتل والميتهق، ولكر لنقك تطبيققت واعدة خخمة فر الظهورع ولم يتم  
بإد تلكيد بإض اوفتراضأأأأأأأأأأأأأأقت المتإلقة بم ايقلق، فر حير تتطل  افتراضأأأأأأأأأأأأأأقت اخر  م يدا مر اوختبقراتع 

  ايد بهمو التكنولوجيق، ولكر لنقك ايضق وعر بقلمخقطر المحددة المرتبطة بهقع ولنقك التمقم مت 

وتتفا مإظم المنظمقت المشأأأأقركة عل  ار السأأأأيقسأأأأقت والمإقيير ضأأأأرورية لتبديد الغموض الققنونر   - 45
وحة وتشأأأجيع اوبتكقرع فبنقء الخبرات الداخلية امر مسأأأتصأأأو  ووا.إرع واوسأأأتخدام اإبداعر للمصأأأقدر المفت 

لسأأألسأأألة الكتل يظل ممكنقع وتنطوو سأأألسأأألة الكتل، بحكم طقبإهق الشأأأبكر، عل  فرص  ير مسأأأبو.ة للتإقور 
فيمق بير الوكقوت والمشأأأأأأأأأأأقركة الجمقعية فر دعم الدا  التنمية المسأأأأأأأأأأأتدامة، ولكنهق توّلد الحقجة دل  تغيير  

يجقد رقية جديدة لمسقوليقت وادوار مختل  المنظمقتع   اققفر وا 

ويتضأأمر التقرير امقنر توصأأيقت رسأأمية وتسأأع توصأأيقت  ير رسأأمية، تهد  دل  تإ ي  اوسأأتإداد  - 46
إجراء بحوث اكار د.ة بشأأألر اإمكقنقت التر تتيحهق سأأألسأأألة الكتل فر المسأأأتقبلع وتشأأأير بإض التوصأأأيقت 

ت سأأأأألسأأأأألة الكتل دل  اإجراءات التر يج  اتخقملق عل  مسأأأأأتو  المنظمقت الفردية، فيمق يتإلا بدمج تطبيقق
فر اسأأأأأتراتيجيقت اوبتكقر الشأأأأأقملة، وتدابير ددارة المخقطر، واسأأأأأتخدام منصأأأأأقت المصأأأأأقدر المفتوحةع وترك  
توصأأأأأأأيقت اخر  عل  تإ ي  اوتسأأأأأأأقا والتنسأأأأأأأيا عل  صأأأأأأأإيد المنظومة، بسأأأأأأأبل منهق تبقدل المإقر  وبنقء  

ا التقرير مصأأأأأفوفة شأأأأأقملة وتخقم القرارات القدرات واعتمقد دطقر حوكمة مشأأأأأترك بير الوكقوتع واخيرا، يقتر 
 توجيهقت عملية لتحديد المبررات التجقرية المستقبليةع  فيمق يتإلا بسلسلة الكتل لتكور بماقبة

 

اسدددددددددتعراا تعميم مراعدداة االسدددددددددتدددامددة البيئيددة علا نطدداق مؤسدددددددددسدددددددددددات منظومددة األمم المتحدددة   
(JIU/REP/2020/8) 

اسأتإرضأت الوحدة تإميم مراعقة اوسأتدامة البي ية عل  نطقا مقسأسأقت منظومة األمم المتحدة بنقء  - 47
عل  ا.تراا مر األمقنة الإقمة لتمم المتحدةع وبقسأأأأأأأتخدام اإطقر الوارد فر اسأأأأأأأتراتيجية ددارة اوسأأأأأأأتدامة فر 

، 2019تر ا.رلأق مجلس الرقسأأأأأأأأأأأأأأقء التنفيأميير فر ايأقر/مأقيو ، ال2030-2020منظومأة األمم المتحأدة للفترة 
توصأأأيقت رسأأأمية .قبلة للتنفيم،  10حددت الوحدة الممقرسأأأقت الجيدة لتإميم مراعقة اوسأأأتدامة البي ية، و.دمت 

منهق توصأأأأأأية واحدة موجهة دل  األجه ة التشأأأأأأريإية والهي قت اإدارية وتسأأأأأأع توصأأأأأأيقت موجهة دل  الرقسأأأأأأقء 
موج ة متإلقأة بأإدخأقل م يأد   توصأأأأأأأأأأأأأأيأة  ير رسأأأأأأأأأأأأأأميأة ا.تراحأقت 53وبأقإضأأأأأأأأأأأأأأقفأة دل  ملأك، تقأدم التنفيأمييرع 

 التحسينقتع مر

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2020/7
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2020/8
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وخُلص اوسأأأأتإراض دل  عدم وجود وويقت تشأأأأريإية تإقلج مسأأأأللة اوسأأأأتدامة البي ية فر الإديد مر  - 48
فيم السأيقسأقت واإجراءات الكيقنقت، عل  الر م مر ار بإض الجوان  ُتإقلدج بصأورة  ير مبقشأرة كج ء مر تن 

المتإلقة بمجقوت ددارية مختلفةع وحّلل خليقت اإدارة والمسأأقءلة والتنسأأيا لتإ ي  اوسأأتدامة البي ية عل  نطقا 
المنظومة وعل  مسأأأأأأأأتو  المنظمقت، وسأأأأأأأأإ  دل  دبرا  التحديقت والإرا.يل والإقبقت الر يسأأأأأأأأية التر تإترض  

 مجقوت وظيفية محددة لإلدارة الداخليةع 10حث اوستإراض بقلتفصيل تإميم مراعقة اوستدامة البي يةع وب 

ولمإقلجة التحديقت الر يسأأية التر تم دبرا لق، يورد اوسأأتإراض بإيجق  تدابير تشأأمل مق يلر: وضأأع  - 49
دمق  اعتبقرات  جراءات تشأأأأأأأغيلية موحدة مات صأأأأأأألة لتإميم مراعقة اوسأأأأأأأتدامة البي ية  وا  سأأأأأأأيقسأأأأأأأة مكرسأأأأأأأة وا 

امة البي ية فر مجقوت وظيفية محددة لإلدارة الداخلية مال دجراءات الشأأأأراء، والموارد البشأأأأرية والتإلم، اوسأأأأتد
والمرافا والبنية التحتية، والسأأأأأأأأفر، والمنقسأأأأأأأأبقت والمقتمرات، وتكنولوجيق المإلومقت واوتصأأأأأأأأقوت، والشأأأأأأأأقور 

ت تنسأأأأيا داخل الكيقنقت حسأأأأ  او.تضأأأأقء  المقلية والمي انية، واإعالم والتواصأأأأل، والشأأأأراكقت  وتإيير جهق
وتحسأأير النظر فر التكقلي  المتصأألة بقوسأأتدامة البي ية  وتحسأأير خليقت التنسأأيا داخل الوكقوت وفيمق بينهق  
دمق   لتبقدل الممقرسأأأأأأأقت الجيدة  وضأأأأأأأمقر تدري  الموظفير عل  المسأأأأأأأق ل المتصأأأأأأألة بقوسأأأأأأأتدامة البي ية  وا 

البي ية فر اسأتقصأقءات الموظفير  وتحسأير جمع البيقنقت  وضأمقر تقديم تققرير  المسأق ل المتصألة بقوسأتدامة 
.نق  لي قت الر.قبة بقلتركي  عل   منتظمة عر اوسأأأأأأأتدامة البي ية دل  األجه ة التشأأأأأأأريإية والهي قت اإدارية  وا 

 رصد وتقييم اوستدامة البي ية فر مجقوت اإدارة الداخلية للكيقنقتع

 
 التحقيقات - جيم 

ترّك  وحأدة التفتيش المشأأأأأأأأأأأأأأتركأة عل  مأق ي عم ارتكأقبأع مر انتهأقكأقت لتنظمأة والقواعأد و يرلأق مر  - 50
اإجراءات المإمول بهق مر جقن  الرقسأأأقء التنفيميير، ورقسأأأقء لي قت الر.قبة الداخلية، ومسأأأقولر المنظمقت 

 توجد لديهق .درات داخلية عل  دجراء مر  ير الموظفير، وبصأأأأأأأأأأأأأأورة اسأأأأأأأأأأأأأأتانق ية، موظفر المنظمقت التر و
 ، لم تتلا الوحدة او شكقو ع2020تحقيققتع وخالل عقم 

 
 قبول توصيات وحدة التفتيش المشتركة وتنفيذها - دال 

 نظام التتبع الشبكي  

دلكترونية نظقم التتبع الشأبكر لو تطبيا اسأقسأر تسأتخدمع الوحدة والمنظمقت المشأقركة بوصأفع اداة  - 51
جراء تحليل دحصق ر بشلر .بول التوصيقت وتنفيملقع  لرصد حقلة تنفيم التوصيقت وتحدياهق ولتقديم التققرير وا 

 ولما نظقم مهم ألنع يإ   فهم .يمة عمل الوحدة واألار المترت  عليعع

تبع الشأأأبكر ويقدم مكت  تكنولوجيق المإلومقت واوتصأأأقوت خدمقت اوسأأأتضأأأقفة والصأأأيقنة لنظقم الت  - 52
، ولم تقع او اعطأقل كبر  فر تشأأأأأأأأأأأأأأغيلأعع 2020ع و.أد ظأل لأما النظأقم يإمأل عل  مأدار عأقم 2018منأم عأقم 

 وتواصل الوحدة الإمل مع األمقنة الإقمة لمإقلجة التحسينقت والخدمقتع

 ، األمر الأمو19-ونتيجأة ا.ترار نقص التمويأل اإضأأأأأأأأأأأأأأقفر المحأدد بأقألار الأمو خلفتأع جأق حأة كوفيأد - 53
عأقدة ترتيأ  اولويأقت عمأل الوحأدة، لم ُينفأم التطوير المقرر  اد  دل  تحويأل مسأأأأأأأأأأأأأأأقر الموارد مر الموظفير وا 

ع وسأأأأتبرمج السأأأأمقت الجديدة التقلية عندمق تتقا الموارد الال مة: 2020للخصأأأأق ص الوظيفية الجديدة فر عقم 
م البيقنية التر يوفرلق نظقم التتبع دتقحة دمكقنية الحصأأأأأأأول بحرية عل  اإحصأأأأأأأقءات و.درات اإبالل والرسأأأأأأأو 
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الشأأأأبكر  والتحسأأأأينقت الرامية دل  المسأأأأقعدة عل  تيسأأأأير وصأأأأول الدول األعضأأأأقء دل  نظقم التتبع الشأأأأبكر 
 ة السر(عم)تجن  الحقجة دل  ددارة تركيبة المستخدم/كل

 
 عدد التوصيات  

مكرة والرسأقلة اإدارية، والمو بل  يشأير الجدول ادنقو دل  متوسأط عدد التوصأيقت حسأ  التقرير والم - 54
 ع2020فر عقم  7,5
 

 2020-2014عدد التقارير والمذكرات والرسائل اادارية والتوصيات الصادرة عن وحدة التفتيش المشتركة، للفترة   

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
مأأأجأأأمأأأو  الأأأفأأأتأأأرة 

2014-2020 
         والرسائل ااداريةالتقارير والمذكرات          

 52 7 7 6 9 11 5 7 المتإلقة بقلمنظومة ككل والمتإلقة بإدة منظمقت
 41 1 3 1 2 25 6 3 المتإلقة بفراد  المنظمقت

 95 8 10 7 11 36 11 10 المجموع، التقارير والمذكرات والرسائل اادارية 
         التوصيات

 373 56 44 49 56 74 33 61 والمتإلقة بإدة منظمقتالمتإلقة بقلمنظومة ككل 
 99 4 14 3 20 26 16 16 المتإلقة بفراد  المنظمقت

 472 60 58 52 76 100 49 77 مجموع التوصيات 
 5,0 7,5 5,8 7,4 6,9 2,8 4,5 7,7 متوسط عدد التوصيات حسب الناتج 

 
 ع2021الاقنر/ينقير نظقم التتبع الشبكر، كقنور  :المصدر 
  

 معدالت قبول وتنفيذ التوصيات المتعلقة بالمنظومة ككل وبفرادى المنظمات  

مأق .أدرو  2019و  2012بل  متوسأأأأأأأأأأأأأأط مإأدل .بول التوصأأأأأأأأأأأأأأيأقت الصأأأأأأأأأأأأأأقدرة فر الفترة بير عأقمر  - 55
للتقأقرير عل  نطأقا المنظومأة فر المأق أة  68المأق أة للتقأقرير والمأمكرات المتإلقأة بفراد  المنظمأقت، و  فر 80

ع وخالل الفترة نفسأأأهق، بل  مإدل تنفيم التوصأأأيقت المقبولة فر التققرير والممكرات عل   ( 4) الشأأأكل ادنقو( )انظر
فر المق ة، وكقر المإدل اعل  .ليال بقلنسأأأأأأأأبة للتققرير والممكرات المتإلقة بفراد   79نطقا المنظومة مق .درو  

 المق ة(عفر  81المنظمقت )

وتانر الوحأدة عل  المنظمأأقت لمأأق اتخأأمتأع مر دجراءات مر اجأل تنفيأأم توصأأأأأأأأأأأأأأيأأقتهأأق )انظر المرفا  - 56
 2012الاأقنر الأمو يبير دجمأقلر مإأدوت القبول والتنفيأم مر جأقنأ  المنظمأقت المشأأأأأأأأأأأأأأقركأة فر الفترة مر عأقم 

 (ع2019دل  عقم 
__________ 

مر كأل مر منظمأأة الإمأأل الأدوليأأة، ومرك  التجأأقرة الأدوليأأة،  2019، لم تكر .أد وردت مأدخالت لإأأقم 2021فر كأقنور الاأأقنر/ينأأقير  (4) 
البشأأأأأأأأأأأأأأريأة/اإيأد ، وبرنأقمج األمم المتحأدة اإنمأق ر، وبرنأقمج األمم وبرنأقمج األمم المتحأدة المشأأأأأأأأأأأأأأترك المإنر بفيروس نقص المنأقعأة 

، 2020المتحدة للبي ة، وبرنقمج األمم المتحدة للمسأأأأأأأأأتوطنقت البشأأأأأأأأأرية، ومكت  األمم المتحدة المإنر بقلمخدرات والجريمةع وفر عقم 
يفسر  (ع و.د19-رض فيروس كورونق )كوفيد.رر عدد كبير مر المنظمقت المشقركة تلجيل اجتمقعقت مجقلس ددارتهق بسب  جق حة م

 ع2020ملك انخفقض مإدل المدخالت التر .دمهق بإض المنظمقت فر عقم 
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مسأأأأأأأللة تإ ي  اوتسأأأأأأأقا عل  نطقا المنظومة و.د خُلصأأأأأأأت الوحدة دل  ار التوصأأأأأأأيقت التر تإقلج  - 57
تحقا ادن  مإدوت القبول والتنفيمع وتجد المنظمقت عمومق عل  مق يبدو صأأأأأإوبة  فر اتخقم دجراءات بشأأأأألر 
التوصأأيقت التر تتطل  عمال مشأأتركق بير الوكقوتع وسأأتواصأأل الوحدة الإمل مع مجلس الرقسأأقء التنفيميير  

بير الرامية دل  مإقلجة تنفيم التوصأأأأأأأأأيقت المتإلقة بتإ ي  اوتسأأأأأأأأأقا عل  والمنظمقت المشأأأأأأأأأقركة بشأأأأأأأأألر التدا
 المنظومةع نطقا

 
 الشكل  
 (2019-2012متوسط معدل قبول توصيات وحدة التفتيش المشتركة ومعدل تنفيذ التوصيات المقبولة )  

 )بقلنسبة الم وية(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ع2021الاقنر/ينقير نظقم التتبع الشبكر، كقنور  :المصدر 

  

68 68

8079 79
81

شتركةجميع تققرير وممكرات وحدة التفتيش الم نظمقتالمتإلقة بقلمنظومة ككل والمتإلقة بإدة م المتإلقة بفراد  المنظمقت

مإدل القبول مإدل التنفيم
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 الفصل الثاني 
 2021التوقعات لعام   

 
، سأأأأأأأأأأتقوم وحدة 2021فر عقم  19-فر ظل تو.ع اسأأأأأأأأأأتمرار فرض القيود المتصأأأأأأأأأألة بجق حة كوفيد - 58

التفتيش المشأأتركة بتكيي  نهجهق فر دنجق  برنقمج الإمل حسأأ  الحقجةع وفر لما السأأيقا، سأأتواصأأل الوحدة 
الفإقلية التنظيمية مر خالل تإ ي  الشأأفقفية والمسأأقءلة، والتنسأأيا عل  نطقا المنظومة، تركي لق عل  تحسأأير 

واوسأأأأتفقدة مر الممقرسأأأأقت الجيدة وتحسأأأأير الكفقءة، حت  يتسأأأأن  للمنظمقت اوسأأأأتفقدة عل  افضأأأأل وجع مر 
د لما التركي   مر النظقم األسأأأأقسأأأأر للوحدةع وي دا 5الموارد المتقحة، عل  النحو المنصأأأأوص عليع فر المقدة 

دلحقحق بقلنظر دل  استمرار الجق حة ومق تخلفع مر اار عل  المي انيقت والتخطيط والتوظي  وجهود اإصالا 
فر مقسأأأأسأأأأقت منظومة األمم المتحدةع وسأأأأتواصأأأأل الوحدة تلبية الطلبقت المتإلقة بقلر.قبة الخقرجية المسأأأأتقلة 

 لحفقظ عل  مستو  عقل مر الجودةعوكفقلة دنجق  برنقمج الإمل فر الو.ت المنقس  مع ا

مر خمسأأأأة مشأأأأقريع عل    2021ويتلل  برنقمج الإمل المو اعتمدتع وحدة التفتيش المشأأأأتركة لإقم  - 59
نطقا المنظومة، واسأأأأتإراضأأأأير لشأأأأقور التنظيم واإدارة لفراد  المنظمقتع وسأأأأتإيد الوحدة النظر فر برنقمج 

اضأير، المير يتطلبقر عقدة عقد اجتمقعقت بقلحضأور الشأخصر الإمل فر منتصأ  الإقم فيمق يتإلا بقوسأتإر 
وتنظيم  يقرات مو.إية، بقعتبقرلق اسأأأأقسأأأأية لجمع البيقنقتع وسأأأأتقينم الوحدة جدو  دجراء لمير اوسأأأأتإراضأأأأير 

 ع19-استمرت القيود المفروضة عل  السفر ألسبق  تتإلا بجق حة كوفيد دما

، A/74/34)  2029-2020تنفيم دطقرلق اوسأأتراتيجر للفترة وسأأتشأأر  ووحدة التفتيش المشأأتركة فر   - 60
المرفا األول( فر انتظقر صأأأدور او .رار او توجيع مر الجمإية الإقمة بشأأألنعع وسأأأيشأأأمل ملك عقد منتديقت 

شأأألر األلدا  والنهج اوسأأأتراتيجية محددة الهد  لمنق.شأأأة منتجقت الوحدة، والإمل مع المنظمقت المشأأأقركة ب 
وترحب الوحدة، تيسددددددددديرا لعملهدا، بالنظر في إطارها االسدددددددددتراتيجي من جانب الجمعية المبينأة فر اإطقرع 

 عالعامة في دورتها الخامسة والسبعين

، وو سأأيمق مع 2020و.د تم تقليص او دلغقء الإديد مر انشأأطة التواصأأل التر كقنت مقررة فر عقم  - 61
ع وتتطلع وحدة التفتيش المشأأأأأأأأتركة دل  19-سأأأأأأأأقء التنفيميير للمنظمقت المشأأأأأأأأقركة، بسأأأأأأأأب  جق حة كوفيدالرق 

ل يقدة صقل وتبسيط عمليقتهق وتإميا اار منتجقتهقع    2021است نق  تواصلهق مع اصحق  المصلحة فر عقم 
وتبقدل المإلومقت بشألر  وسأتشأمل األنشأطة  يقدة الإمل مع .يقدات المنظمقت لتإريفهم بقإطقر اوسأتراتيجر،

التحديقت النقشأأأأأأ ة والمسأأأأأأقلمة التر يمكر ار تقدمهق الر.قبة الخقرجية المسأأأأأأتقلةع وسأأأأأأتحدد الوحدة ايضأأأأأأق فر 
موعدا وجتمقعهق المو يإقد مرة كل سنتير مع جهقت التنسيا المقسسية بصيغة تشجع المشقركة   2021 عقم

 يا شبكة اإنترنتعالواسإة والتفقعلية، ومر المرج  ار يإقد عر طر 
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 الفصل الثالث 
 2021برنامج العمل لعام   

 
نظرت وحدة التفتيش المشأأتركة، عند دعداد برنقمج عملهق، فر مقترحقت اوسأأتإراضأأقت المقدمة مر  - 62

المنظمقت المشقركة فيهق فضال عر لي قت الر.قبة والتنسيا التقبإة لمنظومة األمم المتحدة والمفتشير انفسهمع 
، خمسأأة مشأأقريع 2021ل برنقمج الإمل النهق ر المو اعتمدتع الوحدة فر دورتهق فر كقنور الاقنر/ينقير ويشأأم

 عل  نطقا المنظومة واستإراضير لشقور التنظيم واإدارة )انظر المرفا الخقمس(ع

سأأبإة مشأأقريع جديدة، ولر مبينة بإيجق    2021وتتضأأمر خطة عمل وحدة التفتيش المشأأتركة لإقم  - 63
 ع2020دنقو، فضال عر المشقريع الأُمردّحلة مر عقم ا
 

 2021موجزات عن المشاريع المدرجة في برنامج العمل لعام   
 استعراا شؤون التنظيم واادارة في برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية  

برنقمج عمل وحدة التفتيش  ُادر  اسأأأأأتإراض شأأأأأقور التنظيم واإدارة فر مو ل األمم المتحدة ضأأأأأمر  - 64
ع  ير انأع اسأأأأأأأأأأأأأأتجأقبأة لطلأ  مقأدم مر المأديرة التنفيأميأة لمو أل األمم المتحأدة بتألجيأل 2020المشأأأأأأأأأأأأأأتركأة لإأقم 

عقدة الهيكلة، ُعلا اوسأأأأأأأأتإراض فر ايقر/مقيو  ، 2020اوسأأأأأأأأتإراض بسأأأأأأأأب  عدة انشأأأأأأأأطة داخلية مت امنة وا 
 ع2021المقرر اسر است نقفع فر عقم  ومر

مرك  األمم المتحدة للمسأأأتوطنقت البشأأأرية، ولو المقسأأأسأأأة السأأأل  لمو ل األمم المتحدة، فر انشأأأ   - 65
بلأدا، ولأع اربإأة مكأقتأ  د.ليميأة،  90ع ويإمأل البرنأقمج، الأمو يقع مقرو فر نيروبر، فر اكار مر 1977عأقم 

لتر يضأأطلع بهق مو ل مليور دوور سأأنويقع ومر بير المهقم الر يسأأية ا 225ويدير انشأأطة  مي انيتهق فر حدود  
األمم المتحدة دورو ضأمر دطقر منظومة األمم المتحدة بوصأفع مرك  تنسأيا مإنيق بقلتوسأع الحضأرو المسأتدام 
والمسأأأأأأأأأأتوطنقت البشأأأأأأأأأأرية، بمق فر ملك دورو فر تنفيم الخطة الحضأأأأأأأأأأرية الجديدة ومتقبإتهق واسأأأأأأأأأأتإراضأأأأأأأأأأهق، 

 كيقنقت منظومة األمم المتحدة األخر ع، بقلتإقور مع 2030دعم الُبإد الحضرو لخطة عقم  وكملك

م ايأدت الجمإيأة الإأقمأة الخطأةد الحضأأأأأأأأأأأأأأريأة  - 66 ومأق فت  مو أل األمم المتحأدة يواجأع تحأديأقت مهمأةع وا 
الجديدة التر اعتمدت فر مقتمر األمم المتحدة المإنر بقإسأأأكقر والتنمية الحضأأأرية المسأأأتدامة المو عقد فر 

شأأأرعت فر سأأألسأأألة مر اوسأأأتإراضأأأقت الرامية دل  تإ ي  فإقلية مو ل  ،2016كيتو فر تشأأأرير األول/اكتوبر 
األمم المتحدة وكفقءتع ومسأقءلتع والر.قبة عليعع وخُلص فريا مسأتقل رفيع المسأتو  انشألو األمير الإقم دل  ار 
 مو ل األمم المتحدة يإقنر مر اوجع .صأأأأأأأور مر حيث المسأأأأأأأقءلة والشأأأأأأأفقفية والكفقءة، وار مواردو  ير كقفية

 و ير مضمونة وو يمكر التنبق بهق، وانع انحر  بإيدا جدا  عر وويتع المإيقريةع

واضأأطلع مو ل األمم المتحدة فر و.ت وحا بسأألسأألة مر اإصأأالحقت الداخلية والخقرجية الر يسأأية  - 67
دارتع واققفة الإمل السق دة فيعع وفر ضوء لمو الخلفية، ستجرو وحدة  فر حوكمتع وتمويلع وليكلع التنظيمر وا 

التفتيش المشأأأأأتركة اول اسأأأأأتإراض لهق لشأأأأأقور التنظيم واإدارة فر المو لع وسأأأأأيدرس اوسأأأأأتإراض الترتيبقت  
التنظيمية داخل البرنقمج لدعم الشأأأأأأأأأأأفقفية والمسأأأأأأأأأأأقءلة والكفقءة والفإقلية والاقة، ولر عنقصأأأأأأأأأأأر مكرت المديرة 

 الجقريةعالتنفيمية انهق تشكل الهد  المتوخ  مر عمليقت التغيير 
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اسددددتعراا السددددياسددددات والتدابير واآلليات والممارسددددات الرامية إلا منع العنصددددرية والتمييز العنصددددر    
 والتصد  لهما في منظومة األمم المتحدة

ينص مياقا األمم المتحدة عل  ار احد مققصأأأأد األمم المتحدة لو تحقيا التإقور الدولر فر تإ ي    - 68
اإنسأأأقر والحريقت األسأأأقسأأأية للنقس جميإق  والتشأأأجيع عل  ملك دطال.ق  بال تميي  بسأأأب  الجنس احترام حقوا 

(ع و.د اضأأأأأأأأطلإت المنظمة بإمل مكا  3، الفقرة 1او اللغة او الدير وو تفريا بير الرجقل والنسأأأأأأأأقء )المقدة 
واكد كبقر مسأأأأأأقولر عل  الصأأأأأأإيد الوطنر لتإ ي  حقوا اإنسأأأأأأقر ومكقفحة الإنصأأأأأأرية والتميي  الإنصأأأأأأروع 

المتحأأأأدة عل  ار المنظمأأأأة يتإير عليهأأأأق ار تكور .أأأدوة يحتأأأأم  بهأأأأق وار تجرو تقييمأأأأق ن يهأأأأق لكيفيأأأأة  األمم
بأقلمياأقا داخأل المقسأأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأأةع ولأمو الخطوة األول  مهمأة لتإ ي  الاقأة فر منظومأة األمم المتحأدة  تمسأأأأأأأأأأأأأأكهأق

األلدا  المتفا عليهق دوليق وتنفيم اوتفق.يقت   ومصأأأدا.يتهق ون التهق ودورلق القيقدو كشأأأريك حقيقر فر تحقيا
 المتإددة األطرا ع

و.د اوضأ  األمير الإقم ار مكقفحة الممقرسأة المنهجية والمقسأسأية للإنصأرية والتميي  الإنصأرو فر  - 69
األمم المتحدة يج  ار تتجقو  الصأأأأأأأأأأأأأكير القق مير الهقدفير دل  كفقلة التمايل الجغرافر والشأأأأأأأأأأأأأموليةع وبدات 

، منهق التلمل الماتر والتقييم والتدري  مر 2020هود مختلفة فر مقسأأأأسأأأأقت منظومة األمم المتحدة فر عقم ج
اجل وضأأأأأأع او صأأأأأأقل مبقدرات تهد  دل  التصأأأأأأدو للإنصأأأأأأرية والتميي  الإنصأأأأأأروع وسأأأأأأيجرو اسأأأأأأتإراض 

والتصأأأأدو لهمق فر  السأأأأيقسأأأأقت والتدابير واسليقت والممقرسأأأأقت الرامية دل  منع الإنصأأأأرية والتميي  الإنصأأأأرو
منظومة األمم المتحدة اسأأأأأأتجقبة  للطل  المو تقدم بع عدد كبير مر تلك المنظمقت بلر تمقرس الوحدة وويتهق 
عل  نطقا المنظومة لتإ ي  اكتسأأأأأأأأأأأق  فهم مشأأأأأأأأأأأترك، وتكوير مو.  عل  نطقا المنظومة، ووضأأأأأأأأأأأع دطقر 

 الوكقوت عل  نطقا المنظومةعمرجإر، األمر المو مر شلنع ار يإ   الإمليقت المشتركة بير 

وسأأأأأيدرس اوسأأأأأتإراض تدابير الو.قية والمسأأأأأقءلة والتدابير اإدارية الرامية دل  التصأأأأأدو للإنصأأأأأرية  - 70
والتميي  الإنصأأأرو فر منظومة األمم المتحدةع وسأأأيصأأأ  الوضأأأع الرالر واوختالفقت بير المنظمقت وسأأأيقيم 

الهيكلية والنظمية ومد  كفقيتهق ون التهقع وسأيحدد ايضأق القدرات مد  مالءمة السأيقسأقت والتدابير التنظيمية و 
 والتحديقت والقيود وعوامل النجقاع

 
 استعراا السياسات والممارسات المتعلقة باستمرارية تصريف األعمال في مؤسسات منظومة األمم المتحدة   

بنقء .درتهق عل  الصأأأأمود تشأأأأير اسأأأأتمرارية تصأأأأري  األعمقل دل  دطقر تسأأأأتند دليع منظمة مق فر  - 71
وتيسأأير اسأأتمرار عمليقتهق فر حقلة تإطل انشأأطتهق التجقريةع وللتقليل دل  ادن  حد مر اار األعطقل الكبر ، 
تحدد خطط اسأأأأأأأأأأتمرارية تصأأأأأأأأأأري  األعمقل الطريقة التر يمكر ار تسأأأأأأأأأأتمر بهق الإمليقت فر المقر والمراك  

 البإيدة عر المقر، بمق فيهق المكقت  القطريةع

وسأأأيكور اسأأأتإراض السأأأيقسأأأقت والممقرسأأأقت المتإلقة بقسأأأتمرارية تصأأأري  األعمقل فر مقسأأأسأأأقت  -72
 2011منظومأأأة األمم المتحأأأدة متأأأقبإأأأة لالسأأأأأأأأأأأأأأتإراض الأأأمو اجرتأأأع وحأأأدة التفتيش المشأأأأأأأأأأأأأأتركأأأة فر عأأأقم 

(JIU/REP/2011/6ع وخلصت الوحدة فر او) ستإراض السقبا دل  ار بضع منظمقت فقط لر التر نفمت
المسأأأأق ل المتإلقة بقسأأأأتمرارية تصأأأأري  األعمقل بشأأأأكل شأأأأقمل وتمتلك سأأأأيقسأأأأقت وخططق مإتمدة مإموو بهقع 
وتضأمر اوسأتإراض تسأع توصأيقت تهد  دل  تحسأير مسأتو  التنفيم المنخفض ووضأع سأيقسأقت وممقرسأقت 

 عل  نطقا منظومة األمم المتحدةع تتإلا بقستمرارية تصري  األعمقل

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2011/6
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وسأأيوفر اوسأأتإراض تقييمق مسأأتكمال للسأأيقسأأقت والممقرسأأقت المتإلقة بقسأأتمرارية تصأأري  األعمقل  - 73
عل  نطقا منظومة األمم المتحدة، بمق فر ملك كيفية تنفيم السأأأأأأيقسأأأأأأقت وتحدياهق ومهقم الموظفير التر تدعم 

تل  نمقم  األعمقل، فضأأأال عر الممقرسأأأقت الجيدة والدروس تخطيط اسأأأتمرارية تصأأأري  األعمقل ضأأأمر مخ
المسأأأأتفقدة مر األحداث األخيرة التر ادت دل  تإطل الإملع وسأأأأيهد  اوسأأأأتإراض دل  مسأأأأقعدة مقسأأأأسأأأأقت 
منظومة األمم المتحدة وسأأأيتضأأأمر دجراء تحليل واسأأأتخالص الدروس المسأأأتفقدة بشأأألر الكيفية التر يمكر مر 

تمتع بقوسأأأأأأتإداد والقدرة عل  الصأأأأأأمود واوسأأأأأأتطقعة واوتسأأأأأأقا دنجق  وويتهق عندمق  خاللهق للمنظمقت التر ت 
تقدو التهديدات واأل مقت دل  تإطيل الإمليقتع وسأأأأأأأأأينظر فر الكيفية التر عملت بهق المنظمقت المشأأأأأأأأأقركة 

ظل جق حة عل  تنفيم سأيقسأقتهق وممقرسأقتهق المتإلقة بقسأتمرارية تصأري  األعمقل وعل  تحدياهق وصأقلهق فر  
 و يرلق مر األحداث التر ادت مقخرا دل  تإطل الإملع 19-كوفيد

 
 استعراا إدارة الشركاء المنفِّذين في مؤسسات منظومة األمم المتحدة  

سأأأأأأتجرو وحدة التفتيش المشأأأأأأتركة مراجإة وتحدياق وسأأأأأأتإراضأأأأأأهق السأأأأأأقبا إدارة الشأأأأأأركقء المنفمير  - 74
( وستقّيم مق حدث مر تطورات وتغيرات ر يسية فر الممقرسقت فيمق يتإلا JIU/REP/2013/4)  2013 لإقم

بقلإمل والتإقمل مع الشأأركقء المنفمير، بمق فر ملك الكيفية التر اّار بهق المشأأهد المتغير عل  مختل  جوان  
فيمق يتإلا  ج والوكقوت المتخصأصأة وليقكل األمقنة الإقمة، اوالإال.قت، سأواء فيمق يتإلا بقلصأنقديا والبرام

بقلكيقنقت المإيقرية واإنمق ية واإنسأأأأأأأأقنية والكيقنقت المإنية بحفظ السأأأأأأأأالمع وسأأأأأأأأيتم دجراء تقييم متإما لحقلة 
وتنفيملق، يشأأأأأأأأأمل تحليال لإلجراءات المتخمة   2013.بول كيقنقت األمم المتحدة للتوصأأأأأأأأأيقت المقدمة فر عقم 

 والردود التر .دمتهق المنظمقت وتحليال لتدلة المقدمةع

وسأأأأتجرو وحدة التفتيش المشأأأأتركة مشأأأأقورات وايقة مع المنظمقت المشأأأأقركة فيهق لتقييم الصأأأأإوبقت  - 75
والإقبقت والإرا.يل التر تإترض .بول او مر التوصأأأأأيقت الواردة فر اوسأأأأأتإراض السأأأأأقبا وتنفيملق، وسأأأأأتقدم 

ديقت والقيود التر اعق.ت التنفيم الكقمل لتلك التوصيقت مر جقن  كيقنقت األمم المتحدة، تقييمهق الخقص للتح
وكيفية التصأدو لهق وتحسأينهق عل  افضأل وجعع وسأيلخم اوسأتإراض فر اوعتبقر عل  النحو المنقسأ  األار 

دارتهمع وسأأ  19-المترت  عل  كوفيد يسأأتند ايضأأق دل  مر حيث صأألتع المبقشأأرة بمشأأقركة الشأأركقء المنفمير وا 
اوسأتإراضأقت التر اجرتهق الوحدة بشألر المواضأيع مات الصألة خالل السأنوات التر انقضأت منم ملك الحير، 

 حس  او.تضقءع

وسأأأيسأأأتكشأأأ  اوسأأأتإراض سأأأبل تإ ي  التإقور والتنسأأأيا بير الوكقوت فر ددارة الشأأأركقء المنفميرع   - 76
ترا عل  مد  كفقية اطر المسأأأأأأأأقءلة والر.قبة الداخلية ، سأأأأأأأأيرك  اوسأأأأأأأأتإراض المق2013وكمق حدث فر عقم 

دارتهم، و.درتهق عل  رصأأأأد  دارة المخقطر فر المنظمقت ومد  اومتاقل لهق فر دشأأأأراك الشأأأأركقء المنفمير وا  وا 
وتقييم تنفيم البرامج مر جقن  الشأأأأأأأأأأأأأركقء المنفمير، وترتيبقت مراجإة الحسأأأأأأأأأأأأأقبقت و يرلق مر ترتيبقت الر.قبة 

 فيمق يتإلا بقلشركقء المنفميرعالمإمول بهق 
 

اسدتعراا لليات االسدتئناف الداخلية السدابقة لمرحلة المحاكمة المتاحة للموظفين في مؤسدسدات منظومة   
 األمم المتحدة

لم تكر خليقت اوسأأأأأت نق  الداخلية ) ير القضأأأأأق ية( التر تسأأأأأبا مرحلة المحقكمة محور او دراسأأأأة  - 77
مققرنة عل  نطقا المنظومة حت  اسرع فقد اتجهت عمليقت اوسأتإراض المتصألة بقلإدل التر اجرتهق لي قت 

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2013/4
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، او وحأأدة التفتيش ماأأل فريا دعأأقدة تصأأأأأأأأأأأأأأميم نظأأقم األمم المتحأأدة إ.أأقمأأة الإأأدل، او مجلس الإأأدل الأأداخلر
المشأتركة، دل  التركي  فر مإظمهق عل  نظقم الإدل الداخلر ككلع وفر ضأوء لمو الخلفية، .ررت الوحدة ار 

اسأأأتإراضأأأق سليقت اوسأأأت نق  الداخلية السأأأقبقة لمرحلة المحقكمة المتقحة   2021تدر  فر برنقمج عملهق لإقم 
يم مق دما كقنت خليقت اوست نق  الداخلية القق مة توفر سبل للموظفير فر مقسسقت منظومة األمم المتحدة لتقي 

انتصأأأأأأأأق  كقفية، وضأأأأأأأأمقنقت اإجراءات الققنونية الواجبة، والاقة فيمق يتإلا بإنصأأأأأأأأقفهق ون التهق وشأأأأأأأأفقفيتهق  
 وحيقدلق ومصدا.يتهقع 

ر تقأأديم  الحا ف”وعل  نحو مأأق اكأأدتأأع المحكمأأة اإداريأأة لمنظمأأة الإمأأل الأأدوليأأة مر جأأديأأد، فأأإر  - 78
اسأأأت نق  داخلر لو ضأأأمقنة يتمتع بهق الموظفور المدنيور الدوليور بقإضأأأقفة دل  حقهم فر اوسأأأت نق  امقم 

وجود دجراء داخلر لتقديم اوسأأأأت نق  يسأأأأم  للمنظمة، عند  ”ع ومكرت المحكمة ايضأأأأق ار ( 5) “سأأأألطة .ضأأأأق ية
مو.فهق، عند او.تضأأأأقء، .بل اتخقم .رار او.تضأأأأقء، بلر تتدارك او تقصأأأأير او تصأأأأح  او خطل، وبلر تغير 

ع وفر ضأأأأأأأأأوء لمو الخلفية، فإر وجود خليقت داخلية فإقلة وكقفية لالنتصأأأأأأأأأق  امر حيوو للمنظمقت ( 6) “نهق ر
 والموظفير المإنيير عل  السواءع

وسأأأأأأأأتجرو الوحدة، فر اسأأأأأأأأتإراضأأأأأأأأهق، تحليال مققرنق لمق لو متقا للموظفير مر خليقت اوسأأأأأأأأت نق   - 79
قة لمرحلة المحقكمة مر اجل الطإر فر القرارات اإدارية وسأأأأتحدد الاغرات المحتملة فر المجقوت التر السأأأأقب 

ع نتق ج اوسأأتإراض وتوصأأيقتع   يفتقر فيهق الموظفور دل  سأأبل انتصأأق  بشأألر المسأأق ل التر تمسأأهمع وسأأتوجَّ
متحدة، ممق يسأهم فر حمقية نحو تحسأير خيقرات اونتصأق  المتقحة للموظفير فر مقسأسأقت منظومة األمم ال

حقوا الموظفير، والحد مر التفقوتقت والمخقطر المقسأأأأأسأأأأأية مات الصأأأأألة، وتإ ي  جهود التحسأأأأأير المتصأأأأألة 
بقلإدالة عمومقع وعالوة عل  ملك، .د توفر تلك النتق ج والتوصأأأأيقت األسأأأأقس لجهود اإصأأأأالا المبمولة عل  

دا.ية وفإقلية خليقت الإدالة الداخلية لصأأأقل  الموظفير المد  األطول والتر يمكر ار تحسأأأر بشأأأكل كبير مصأأأ 
 عل  نطقا منظومة األمم المتحدةع

 
 استعراا شؤون التنظيم واادارة في منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  

كوكقلة متخصأأأأأأصأأأأأأة تقبإة لتمم  1945تلسأأأأأأسأأأأأأت منظمة األ مية وال راعة لتمم المتحدة فر عقم  - 80
كرسة لقيقدة الجهود الدولية الرامية دل  دحر الجو ع ولدفهق لو تحقيا األمر الغما ر للجميعع المتحدة، ولر م

، تم وضأأأأأأأأأع رقية وتوجع اسأأأأأأأأأتراتيجيير جديدير لتصأأأأأأأأأب  منظمة 2019وبإد دجراء تغيير فر القيقدة فر عقم 
ر  لضأأأأأأأأأأأأأمقر الكفقءة األ مية وال راعة اكار دينقميةع كمق خضأأأأأأأأأأأأأإت األمقنة لإملية دعقدة ليكلة وتغييرات كب 
 والفإقلية والتإقور الشقمل لإدة .طقعقت، وا.ترر ملك بقتبق  نهج مإ   إدارة المخقطرع

وُيشأكنل اسأتإراض شأقور التنظيم واإدارة فر منظمة األ مية وال راعة ج ءا  مر سألسألة اسأتإراضأقت  - 81
ع ويتمال الهد  الر يسأأأأأأأأأأأأر مر المنظمقت المشأأأأأأأأأأأأقركة التر تجريهق وحدة التفتيش المشأأأأأأأأأأأأتركة بصأأأأأأأأأأأأفة دورية

اوستإراض فر تقديم مستقل تقييم لتنفيم اإصالحقت فر مجقل التنظيم واإدارة فر منظمة األ مية وال راعةع 
وسأأيرك  عل  حقلة اإصأأالحقت، وو سأأيمق اإصأأالحقت الهيكلية لتمقنة ومد  كفقية الترتيبقت الحقلية إدارة 

__________ 

، واسأأأأأتشأأأأأهد 2020، فر عقم 130الصأأأأأقدر عر المحكمة اإدارية لمنظمة الإمل الدولية، المو اعتمد فر دورتهق   4313انظر الحكم   (5) 
 بقوجتهقدات الققنونية الراسخةع

 عجع نفسعالمر  (6) 
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دارة الموار  د المقلية والبشأأأأأأأأأأرية، فضأأأأأأأأأأال عر خليقت الحوكمة والر.قبة والمسأأأأأأأأأأقءلة، ومد  المخقطر والتغيير، وا 
عقدة الهيكلة الجقرية فر منظمة األ مية وال راعةع  اتسق.هق مع عمليقت اإصالا وا 

و.دمت وحدة التفتيش المشأأأأأأأأأأتركة، فر اول اسأأأأأأأأأأتإراض تجريع لشأأأأأأأأأأقور التنظيم واإدارة فر منظمة  - 82
توصيقت موجَّهة  3توصية، منهق  13، مق مجموعع  2002( فر عقم JIU/REP/2002/8األ مية وال راعة )

هأة دل  اإدارة التنفيأميأةع وسأأأأأأأأأأأأأأتقخأم حأقلأة تنفيأملأق فر اوعتبأقر  10دل  مجلس المنظمأة و  توصأأأأأأأأأأأأأأيأقت موجَّ
 كقنت و ت ال مات صلة و.قبلة للتطبياع دما
 

 راا أطر المساءلة في مؤسسات منظومة األمم المتحدةاستع  

اسأأتإراض اطر المسأأقءلة فر مقسأأسأأقت منظومة األمم المتحدة لو متقبإة لالسأأتإراض المو اجرتع  - 83
السأأأأأأأأأقبا، حدات عدة (ع ومنم اوسأأأأأأأأأتإراض  JIU/REP/2011/5)  2011وحدة التفتيش المشأأأأأأأأأتركة فر عقم 

تطورات مهمة تتإلا بقلمسأأأأأأأأأأقءلة فر مقسأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأقت منظومة األمم المتحدة، ولر: تنفيم اطر الر.قبة الداخلية، 
واعتمقد وتنفيم نموم  خطوط الدفق  الاالاة، و يقدة تنفيم ددارة المخقطر المقسأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأيةع ونفمت عدة منظمقت 

نطقا تفويض السألطة دل  مسأتويقت ادن ، واحدات دصأالحقت ددارية ادت دل  دعقدة ليكلة ددارتهق، ووسأإت 
تحوو فر الضأأوابط الداخلية تبإق لملك، ونفمت نظقم اإشأأهقد اإدارو لتنفيم وتشأأغيل نظقم الضأأوابط الداخليةع 
وانتقلت األمقنة الإقمة لتمم المتحدة دل  دورة المي انية السأأأأأنوية، واسأأأأأُتحدات اسأأأأأقلي  جديدة إعداد المي انية 

ل عنهق دل  الهي قت التشأأأأأأريإيةع ومر الإنقصأأأأأأر األسأأأأأأقسأأأأأأية فر نظقم المسأأأأأأقءلة وايقة موحدة لتخطيط واإبال
 البرامج والمي نأة، ترك  عل  النتق ج واألداءع

وسأأأأأيكور الهد  الر يسأأأأأر مر اوسأأأأأتإراض لو تقييم مد  التقدم المو احر تع مقسأأأأأسأأأأأقت منظومة  - 84
، وتحديث 2011يتمقشأأأأأأأأأأأأأأ  مع التوصأأأأأأأأأأأأأأيقت المقدمة فر عقم  األمم المتحدة فر تإ ي  اطر المسأأأأأأأأأأأأأأقءلة بمق

المإقيير، عند او.تضأأأأقء، مع مراعقة التطورات المسأأأأتجدة فر نظم المسأأأأقءلة فر السأأأأنوات الإشأأأأر المقضأأأأيةع 
 وسيقتصر نطقا اوستإراض عل  اطر المسقءلة كمق وضإتهق المنظمقت نفسهقع

المشأتركة عل  توسأيع نطقا لما اوسأتإراض عل  مسأتو  وعالوة عل  ملك، سأتإمل وحدة التفتيش  - 85
منظومة األمم المتحدة .در اإمكقر لمسأقعدة المنظمقت المشأقركة فيهق عل  تحديد الاغرات فر اطر المسأقءلة 
الخقصأأة بهق والمخقطر مات الصأألة، فضأأال عر او ممقرسأأقت جيدة يمكر تبقدلهقع وسأأتدر  القرارات والمبقد  

تإتمدلق مقسسقت منظومة األمم المتحدة كلعضقء فر مجلس الرقسقء التنفيميير فر النطقا واإجراءات التر 
 لتحديد مد  وفقء المنظمقت بقولت امقت المتفا عليهقع

  

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2002/8
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2011/5
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 المرفق األول 
 2020كانون األول/ديسمبر   31في    2020حالة تنفيذ خطة العمل لعام   

 
 الرم /تقريخ اإنجق  اسم المشرو 

اسأأأأأتإراض حقلة وظيفة التحقيا: التقدم المحر  فر مقسأأأأأسأأأأأقت منظومة األمم المتحدة فر   
 تإ ي  وظيفة التحقيا

JIU/REP/2020/1 

 JIU/REP/2020/2 السيقسقت والمنصقت الداعمة للتإلم: نحو م يد مر اوتسقا والتنسيا والتققر 

 JIU/REP/2020/3 امقكر الإمل المشتركة لتمم المتحدة: الممقرسقت الحقلية واسفقا المستقبلية

 JIU/REP/2020/4 او.تصقدية ألمريكق الالتينية ومنطقة البحر الكقريبر استإراض شقور التنظيم واإدارة فر اللجنة  

 JIU/REP/2020/5 ددارة المخقطر المقسسية: الُنهج واوستخدامقت فر مقسسقت منظومة األمم المتحدة

 JIU/REP/2020/6 التإددية اللغوية فر منظومة األمم المتحدة

 JIU/REP/2020/7 تطبيققت سالسل الكتل فر منظومة األمم المتحدة: نحو حقلة مر التلل 

 JIU/REP/2020/8 استإراض تإميم مراعقة اوستدامة البي ية عل  نطقا مقسسقت منظومة األمم المتحدة

 2021مر المقرر دنجق و فر عقم  قلمية لترصقد الجويةاستإراض شقور التنظيم واإدارة فر المنظمة الإ

 2021مر المقرر دنجق و فر عقم  األمر السيبرانر فر مقسسقت منظومة األمم المتحدة: استإراض السيقسقت والممقرسقت

 2021دنجق و فر عقم مر المقرر  استإراض شقمل للدعم المو تقدمع منظومة األمم المتحدة للبلدار النقمية  ير السقحلية

 2021مر المقرر دنجق و فر عقم  الحقلة الرالنة لوظيفة األخال.يقت فر منظومة األمم المتحدة
 

  

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2020/1
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2020/2
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2020/3
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2020/4
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2020/5
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2020/6
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2020/7
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2020/8
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 المرفق الثاني 
حالة قبول المنظمات المشددددداركة توصددددديات وحدة التفتيش المشدددددتركة وتنفيذها    

 2019- 2012للتوصيات المقبولة، للفترة 
 

 )بقلنسبة الم وية(
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النسبة الم وية للتوصيقت المقبولة النسبة الم وية للتوصيقت المقبولة  المنفمة
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 المرفق الثالث 
قائمة المنظمات المشاركة والنسبة المئوية لحصصها في تكاليف وحدة التفتيش   

 2020المشتركة لعام 
 

 النسبة الم وية المنظمة
 3,7 منظمة األ مية وال راعة  

 1,6 الوكقلة الدولية للطق.ة المرية
 0,6 منظمة الطيرار المدنر الدولر

 1,8 الإمل الدوليةمنظمة 
 0,2 المنظمة البحرية الدولية

 0,5 اوتحقد الدولر لالتصقوت
 0,5 برنقمج األمم المتحدة المشترك المإنر بفيروس نقص المنقعة البشرية/اإيد 

 13,3 برنقمج األمم المتحدة اإنمق ر
 1,8 اليونسكو

 2,5 صندوا األمم المتحدة للسكقر
 10,6 المتحدة لشقور الالج يرمفوضية األمم 

 15,4 اليونيس 
 0,7 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصنقعية

 15,7 األمم المتحدة
 2,2 مكت  األمم المتحدة لخدمقت المشقريع

 3,6 األونروا
 0,9 لي ة األمم المتحدة للمسقواة بير الجنسير وتمكير المراة

 0,1 منظمة السيقحة الإقلمية
 0,2 اوتحقد البريدو الإقلمر
 15,8 برنقمج األ مية الإقلمر
 7,0 منظمة الصحة الإقلمية

 1,0 المنظمة الإقلمية للملكية الفكرية
 0,3 المنظمة الإقلمية لترصقد الجوية

 
 مجلس الرقسقء التنفيمييرع :المصدر 
الإقمة لتمم المتحدة، ومإهد األمم المتحدة للتدري  والبحث، وجقمإة األمم يشأأأأأأأأأمل البنُد المتإلا بقألمم المتحدة األمقنةد   :مالحظة 

المتحدة، ومرك  التجقرة الدولية، ولجنة الخدمة المدنية الدولية، ومحكمة الإدل الدولية، والصأأأأندوا المشأأأأترك للمإقشأأأقت 
 عمليقت حفظ السالمعالتققعدية لموظفر األمم المتحدةع وو يشمل المحقكم والبإاقت السيقسية الخقصة و 
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 المرفق الرابع 
 تكوين وحدة التفتيش المشتركة   

 
عل  النحو التأأقلر )تنتهر فترة وويأأة كأأل  2020كأأقر تكوير وحأأدة التفتيش المشأأأأأأأأأأأأأأتركأأة فر عأأقم  - 1

 كقنور األول/ديسمبر مر السنة المبينة بير .وسير(: 31مفتش)ة( فر 

 (2022 وبينقاقر اشقمكوونغقرو )الهند( ) 

 (2020عق شة عفيفر )المغر ( ) 

 (2022جقر وسلر كق و )لقيتر( ) 

 (2021ديلير اع كرونير )الوويقت المتحدة األمريكية( ) 

 (2020بيترو دوميتريو )رومقنيق( ) 

 (2021خورخر تع فلوريس كقييخقس )لندوراس( ) 

 (2024كقيكو كقميوكق )اليقبقر( ) 

 (2020جيريمقيع كريمر )كندا( ) 

 (2022نيكووو لو ينسكر )اوتحقد الروسر( ) 

 (2022جقكسور ) قمبيق( ) -سوكقو ديلر بروم  

 (2020 ونكع روشر )المقنيق( ) 

 ، كقر تكوير وحدة التفتيش المشتركة عل  النحو التقلر:2021كقنور الاقنر/ينقير  1وفر  - 2

 (2022 وبينقاقر اشقمكوونغقرو )الهند( ) 

 (2022تر( )جقر وسلر كق و )لقي  

 (2021ديلير اع كرونير )الوويقت المتحدة( ) 

 (2021خورخر تع فلوريس كقييخقس )لندوراس( ) 

 (2024كقيكو كقميوكق )اليقبقر( ) 

 (2022نيكووو لو ينسكر )اوتحقد الروسر( ) 

 (2025خيسوس ميراندا ليتق )دسبقنيق( ) 

 (2025فيكتور مورارو )جمهورية مولدوفق( ) 

 (2022جقكسور ) قمبيق( ) -سوكقو ديلر بروم  

 (2025 ونكع روشر )المقنيق( ) 

 (2025تسفق اليم سيوم )دريتريق( ) 
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مر النظقم األسأأأقسأأأر لوحدة التفتيش المشأأأتركة التر تنص عل  ار تنتخ  الوحدة كل    18ووفقق للمقدة  - 3
 عل  النحو التقلر:   2021وو مكتبهق لإقم سنة مر بير مفتشيهق ر يسق لهق ونق بق للر يس، انتخبت الوحدة عض 

 خورخر تع فلوريس كقييخقس )لندوراس(، ر يسق 

  ونكع روشر )المقنيق(، نق بة للر يس 
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 المرفق الخامس 
 * 2021برنامج العمل لعام   

 
 النو  الإنوار ر.م المشرو 

المتحدة للمسأأأأأأتوطنقت البشأأأأأأرية اسأأأأأأتإراض شأأأأأأقور التنظيم واإدارة فر برنقمج األمم  456-ال    
 )مو ل األمم المتحدة(

 فراد  المنظمقت

اسأأأأأأتإراض السأأأأأأيقسأأأأأأقت والتدابير واسليقت والممقرسأأأأأأقت الرامية دل  منع الإنصأأأأأأرية  457-ال 
 والتميي  الإنصرو والتصدو لهمق فر منظومة األمم المتحدة

 عل  نطقا المنظومة

والممقرسقت المتإلقة بقستمرارية تصري  األعمقل فر مقسسقت استإراض السيقسقت   458-ال 
 منظومة األمم المتحدة

 عل  نطقا المنظومة

 عل  نطقا المنظومة استإراض ددارة الشركقء المنفنمير فر مقسسقت منظومة األمم المتحدة 459-ال 
المحقكمة المتقحة للموظفير فر اسأأأأأتإراض خليقت اوسأأأأأت نق  الداخلية السأأأأأقبقة لمرحلة   460-ال 

 مقسسقت منظومة األمم المتحدة 
 عل  نطقا المنظومة

 فراد  المنظمقت استإراض شقور التنظيم واإدارة فر منظمة األ مية وال راعة لتمم المتحدة 461-ال 
 عل  نطقا المنظومة استإراض اطر المسقءلة فر مقسسقت منظومة األمم المتحدة 462-ال 
 

 رلنق بإدخقل تغييرات خالل السنةع * 
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