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 الدورة الخامسة والسبعون

 جدول األعمالمن  147البند 

 وحدة التفتيش المشتركة

   
استتتتتتتتتتعراي حتالتة وقيفتة التحايمح التاتدؤ المحرن وم م ستتتتتتتتتستتتتتتتتتا  م قومتة    

 المتحدة وم تعنين وقيفة التحايم  األمؤ 
  

 مذكرة من األمين العاؤ  

 
يتشـــــــــال األمين الحام بلن يحيل  لل معيـــــــــاع الجمحيو الحامو تحلي اتر وتحلي ا  مجل  الا  ـــــــــاع  

 ا ـتحاا ”التنفيذيين في منظومو األمم المتحدة المحني بالتن ـي  علل ت ايا وحدة التفتي  المشـتا و المحنون 
 “تحسيس وظيفــو التح ي  حــالــو وظيفــو التح ي د الت ــدم المحاس في م  ــــــــــــــ ـــــــــــــــا  منظومــو األمم المتحــدة في 

 (.A/75/719 نظاا)
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 مادمة  -   أول  

ا ـــــتحاا  حالو وظيفو التح ي د الت دم المحاس في م  ـــــ ـــــا  منظومو األمم ”في ت اياها المحنون  - 1
(، تــدا  وحــدة التفتي  المشــــــــــــــتا ــو الحــالــو الااهنــو A/75/719نظا ا)“ المتحــدة في تحسيس وظيفــو التح ي 

في تحسيس الهي ـل   2011لوظيفـو التح ي  في م  ــــــــــــــ ــــــــــــــا  منظومـو األمم المتحـدة والت ـدم المحاس مـنذ عـام 
 التنظيمي للوظيفو وا ت اللها وقدااتها.

  
 تعلياا  عامة  -  ثا يا  

ــت ملو مفيدة عن حالو وظيفو تاحب المنظما   - 2 ــياة  لل منر يوفا محلوما  م ـــ بالت ايا ونتائجر، مشـــ
ــللـو في عـام ــلن هـذ  الم ــــــــــــ ــاب  بشــــــــــــ ــدوا ت ايا وحـدة التفتي  المشــــــــــــــتا ـو ال ــــــــــــ  2011 التح ي  مـنذ دــــــــــــ

(JIU/REP/2011/7.) 

المتحدة في المداوال  ويحتوي الت ايا علل محلوما  قّيمو ت تاشد بها مجال   دااة م   ا  األمم   - 3
 وعمليا  اتخاذ ال اااا  عند نظاها في م للو وظيفو التح ي .

ــميمها لتلبيو   - 4 ــلو يم ن تدــــ ا  لل من الت ايا يحتوي علل اقتااحا  ذا  دــــ ــت ــيا المنظما  مييــــ وتشــــ
 شـــــدة المخالفا ، مشـــــياة  لل بمختلل منواع  احتياجا  فاادى ال يانا  من حيث التحا  للمخاطا المتدـــــلو

 اختالفها باختالل نموذج الحمل والث افو وطبيحو التدخل والبيئو الميدانيو واالنتشاا الجغاافي.

 وتدعم المنظما  توديا  اال تحاا  جسئيتا. - 5

  
 تعلياا  على توصيا  بعي ها  -  ثالثا  

 1التوصية   

ا  التم لؤ تفعل ذلك ي بغم للهيئا  التشتريعية لم ستستا  م قومة األمؤ المتحدة أن ت لن من الم ستست   
بعد أن ُتضتتتتمون مواثياها المتعلاة بالر ابة الداخلية حكماج بءجراق ت اير دورم للمواثيمن وع د الضتتتترورةن 
تحتديتل لهتان وشتتتتتتتتتر تاج بتء راراتا من الهيئتا  التشتتتتتتتتتريعيتةم وي بغم تاتديؤ المواثيم المحتد ثتة  لى الهيئتا  

 م2021التشريعية إل راراا بحلول  هاية عاؤ 

 تالحظ المنظما  من هذ  التوديو موجهو  لل هيئاتها التشايحيو. - 6

ــيو الم تاحو يجاي بالفحل تناولها وتنفيذها، تالحظ  يانا   - 7 وفي حين تفيد  يانا  عديدة بلن التودــــــ
مو حاال  محينو ت ون فيها الهيئا  التشـــــــــايحيو قد عهد    مخاى من طاي و دـــــــــيااتها ال تااعي هيا ل  دااة

 لل الا  اع التنفيذيين بهذ  ال اااا  وفويتهم اتخاذها.بالفحل  
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 2التوصية   

ي بغم للر ستتتتتاق الت فيذيين لم ستتتتتستتتتتا  م قومة األمؤ المتحدة الذين لؤ يفعلوا ذلك بعد أن يكفلوا  ياؤ   
بتحديل لستتتتتياستتتتتاتها وتوجيهاتها   ر ستتتتتاق مكاتن الر ابة الداخلية باستتتتتتعراي دورمن وع د الضتتتتترورةن

المتعلاة بالتحايم است اداج  لى المستجدا  واختصاص المحاكؤ اإلدارية والدروس المستفادة والممارسا  
الجيدةم وي بغم ع د  يامهؤ بذلك بذل الع اية الواجبة لضتتتتتتتتمان التستتتتتتتتام م  األحكاؤ الواجبة الت بيم 

 الواردة وم الاواعد واأل قمة والسياسا  الاائمة األخرى ذا  الصلةم

 يد المنظما  هذ  التودــيو، مشــددة علل من ما  ــيهااعل هو االجتهاد ال يــائي للمحا م ا داايو، ت  - 8
 ولي  اختدادها.

وبالنظا  لل اال ـت الليو التشـغيليو لم تب خدما  الاقابو الداخليو، ف ن األمين الحام لي  في ويـ   - 9
 جااعا  تتدــــــل ب ــــــيا ــــــاتها وتوجيهاتها ي ــــــمت لر بتوجير مو يــــــمان اتخاذ م تب خدما  الاقابو الداخليو  

المتحل و بالتح ي .  ال من م تب خدما  الاقابو الداخليو ي  د منر ي وم دوايا با ـــــــــتحاا  وبتحديث، ح ـــــــــب 
جااعاتر وتوجيهاتر المتحل و بالتح ي .  االقتياع، ل يا اتر وا 

 
 3التوصية   

أن ت لن من الم ستستا  التم لؤ تفعل ذلك ي بغم للهيئا  التشتريعية لم ستستا  م قومة األمؤ المتحدة    
جمي  التحاياا  واأل شتتتتتتتت ة ذا  الصتتتتتتتتلة ،أم تلام الب  ا ن  2022بعد أن تدمج بحلول  هاية عاؤ  

والتاييؤ األولمن و رار وتر التحايم(ن بصتتترل ال قر عن  وو ستتتوق الستتتلوكن وم مكتن الر ابة الداخلية 
 لكل م سسةم

 وديو موجهو  لل هيئاتها التشايحيو.تالحظ المنظما  من هذ  الت  - 10

وتالحظ بح  المنظما  منر قد ي ون من الدـــــــــــــحب التنب  بالنتيجو النهائيو للحمليا  التشـــــــــــــاوايو  - 11
الحـاال  التي ي ون فيهـا من اليــــــــــــــاواي من تحـدل المفـاويـــــــــــــــا  ا جااعا  ال ـائمـو التي تم اعتمـادهـا   في
 خالل اتفا  جماعي. من

منظما  مخاى من ا ب اع علل آليا  التح ي  واياها من اآلليا  خااج م تب التح ي ا  لت ــويو  وتاى  - 12
الم ائل التي يبلغ بها م تب التح ي ، بما في ذلك من خالل موظفي الموااد البشايو مو األفاقو ايا المتخددو  

ــبو. عالوة علل ذلك،  مو الخبااع الخااجيين، يم ن من ي مل عموما ال داا  في مجال التح ي  في ا  ــايا المنا ـ ل يـ
 .فهي ال تتف  م  الامي ال ائل بياواة من ي وم م تب التح ي ا  دائما بجمي  منشطو ت دي الح ائ  

ما سي منر قد ي ون من األفيـــــل  جااع تحليل  وتالحظ ال يانا  الدـــــغياة التي لديها  طاا  دااة ال - 13
 ايبي قبل النظا في الدمج ال امل.دقي  للت لفو والحائد وااليطالع بمشاوع تج
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 4التوصية   

ي بغم للهيئا  التشريعية لم سسا  م قومة األمؤ المتحدة التم لؤ تفعل ذلك بعد أن تكفل بحلول  هاية   
حصتتتتتتتول ر ستتتتتتتاق مكاتن الر ابة الداخلية وقائل التحايم على صتتتتتتت حية وتر التحاياا    2021عاؤ 
 دون مواواة الر ساق الت فيذيينم من

تالحظ المنظما  من هذ  التودـيو موجهو  لل هيئاتها التشـايحيو، مشـددة علل يـي  المهلو السمنيو  - 14
 المحددة في الحاال  التي ال توجد فيها هذ  ال يا ا  الحامو بحد.

نظا قااا امن هذ  التودـــــــــــــيو تهنفذ بال امل في األمانو الحامو ل مم المتحدة ) وتجدا ا شـــــــــــــااة  لل - 15
 باع(. 48/218 يو الحاموالجمح

 
 5التوصية   

ي بغم للهيئا  التشتريعية لم ستستا  م قومة األمؤ المتحدة أن ت لن من الم ستستا  التم لؤ تفعل ذلك   
 أحكاماج تحام ما يلمحبتضمين مواثياها المتعلاة بالر ابة  2021بعد أن تاوؤ بحلول  هاية عاؤ 

جعل تعيين ر ستتتتاق مكاتن الر ابة الداخلية الخاصتتتتة بها ووصتتتتلهؤ أو عنلهؤ خاضتتتتعاج  )م( 
 للتشاور م  الهيئا  التشريعية ومواواتها؛

وضتتتتتتتتت  حتدود نم يتة لفترة ختدمتة ر ستتتتتتتتتاق مكتاتتن الر تابتة التداخليتةن تتراو  بين خمس  )ب( 
 ير  ابلة للتجديدن م  تاييد  مكا ية  عادة توقيفهؤ داخل ستتتتتت وا ن على أن ُيفضتتتتتتل جعل الفترة   وستتتتتتب 

 الم سسة  فسها؛

 تاحة وصتتتتتتتول ر ستتتتتتتاق مكاتن الر ابة الداخلية الخاصتتتتتتتة بها دون  يود  لى الهيئا   )ج( 
لى لجان مراجعة الحسابا  والر ابة الخاصة بكل م هام  التشريعيةن وا 

 يئاتها التشايحيو.تالحظ المنظما  من هذ  التوديو موجهو  لل ه - 16

تشمل التحفظا  علل بح  عنادا التوديو تفييل تيمين ال واعد واألنظمو التغيياا  الم تاحو  - 17
بالف اة الفاعيو )م(، تم ا عااب عن ياواة  المواثي  المتحل و بالاقابو نف ها. وفيما يتحل   بدال من  دااجها في

تم ا عااب  بـــالف اة الفاعيـــو )ب(، وفيمـــا يتحل  ن؛قـــدا من الحـــذا من خطا ت ــــــــــــــيي  عمليـــو التحيي  توخي
ــااة  لل من فتاة واحدة ) ـــــــــواع  ان  مدتها .علل طول مدة الواليو  تحفظا  عن  خم   ـــــــــنوا  وتم  ا شـــــــ
نظاتا  لل موجر التح يد التي تنطوي عليها المنظما  حاليا، خادـو في وق    ـب   ـنوا ( قد ت ون يـااة، مو

دالحا  األمم ا  لمتحدة.التغييا وا 

ــيو الواادة في الف اة الفاعيو )ب( ال تتماشــــــــل م  نظاميها  - 18 وتالحظ منظمو الحمل الدوليو من التودــــــ
األ ـا ـي وا دااي للموظفين، وتشـيا  لل عدم جواس، لل ـبب نف ـر، قبول تودـيو مماثلو مثااتها وحدة التفتي  

 “قــــابــــو في منظومــــو األمم المتحــــدة فجوا  الا ”ت اياهــــا المحنون  )د( من 10المشــــــــــــــتا ــــو في التودــــــــــــــيــــو 
(JIU/REP/2006/2.) 
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 6التوصية   

ي بغم للهيئتا  التشتتتتتتتتتريعيتة لم ستتتتتتتتتستتتتتتتتتتا  م قومتة األمؤ المتحتدة التم لؤ تفعتل ذلتك بعتد أن ت لتن   
 2021والر ابة المع ية بحلول  هاية عاؤ  الم ستتستتا  تحديل اختصتتاصتتا  لجان مراجعة الحستتابا    من

 بحيل تتضمنن حسن الضرورةن أحكاماج م ئمة تحام ما يلمح

 استعراي استا ل وولية مكتن الر ابة الداخلية وقيفة التحايم؛ )م( 

 من المينا ية والموقفين؛ استعراي احتياجاتها )ب( 

 استعراي أداقاا العاؤ؛ )ج( 

 لصلةم صدار التوصيا  ذا  ا )د( 

تالحظ المنظما  من هذ  التودـيو موجهو  لل هيئاتها التشـايحيو، مشـددة علل يـي  المهلو السمنيو  - 19
 المحددة في الحاال  التي ال ت ون فيها ا جااعا  الم تاحو منفذة بحد.

لو وتجدا ا شــااة  لل منر في حالو األمانو الحامو، تتيــمن اختدــادــا  اللجنو اال ــتشــاايو الم ــت  - 20
للمااجحو مح اما من بينها ما يليد   ـداع المشـواة  لل الجمحيو الحامو بشـلن نطا  عمليا  مااجحو الح ـابا  

و ـذلـك وظـائل الاقـابـو األخاى؛ وا ــــــــــــــتحاا  الميسانيـو الم تاحـو لم تـب خـدمـا  الاقـاـبو  ،ونتـائجهـا وفحـاليتهـا
شــــــــلن فحاليو و فاعة ومثا منشــــــــطو مااجحو الداخليو، م  مااعاة خطو عملر؛ وا  ــــــــداع المشــــــــواة  لل الجمحيو ب 

 الح ابا  واياها من مهام الاقابو التي ييطل  بها م تب خدما  الاقابو الداخليو.

 
 7التوصية   

ي بغم للهيئا  التشتتتتتتتريعية لم ستتتتتتتستتتتتتتا  م قومة األمؤ المتحدة التم لؤ تفعل ذلك بعد أن تعد وتعتمد   
الستلوك الذم يرتكب  الر ستاق الت فيذيونن وأن تعتمد   جراقا  رستمية م ئمة للتحايم وم شتكاوى ستوق

 م2021 السياسا  الم ئمة بحلول  هاية عاؤ

تالحظ المنظما  من هذ  التودـيو موجهو  لل هيئاتها التشـايحيو، مشـددة علل يـي  المهلو السمنيو  - 21
 المحددة في الحاال  التي ال ت ون فيها ا جااعا  الم تاحو منفذة بحد.

 بشلن اعتماد نهج تنفيذ من   عند تنفيذ التوديو الم تاحو. و يهلتم   جااع عمليو تشاوايو - 22

 
 8التوصية   

ي بغم للهيئتا  التشتتتتتتتتتريعيتة لم ستتتتتتتتتستتتتتتتتتتا  م قومتة األمؤ المتحتدة التم لؤ تفعتل ذلتك بعتد أن ت لتن   
الستتتتلوك  جراقا  رستتتتمية لت اول ادعاقا  ستتتتوق  2021الم ستتتتستتتتا  أن تعتمد بحلول  هاية عاؤ   من

 الموجهة ضد ر ساق مكاتن الر ابة الداخلية الخاصة بها وموقفيهان ت وياج لحال  تضارن المصالرم

تالحظ المنظما  من هذ  التودـيو موجهو  لل هيئاتها التشـايحيو، مشـددة علل يـي  المهلو السمنيو  - 23
 منفذة بحد.المحددة في الحاال  التي ال ت ون فيها ا جااعا  الم تاحو 

ومنــذ دـــــــــــــــدوا هـذا الت ايا، مهداجـ   جااعا  في ميثــا  م تــب المفت  الحــام في منظمــو األاـذيـو  - 24
، بينما  ـــــــــتحالج ال ـــــــــيا ـــــــــا  والمبادة التوجيهيو المن حو المتحل و بالتح ي  2020 والسااعو، المن ت في عام

ــناعيو ما واد ذ ا  . و ـــــــــيدـــــــــدا 2020اب  األخيا من عام معال  في ال  لمنظمو األمم المتحدة للتنميو الدـــــــ
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و ــتناق  اللجنو اال ــتشــاايو  2020بحلول نهايو عام  بانامج األاذيو الحالمي  جااعا  تشــغيل موحدة ا ــميو
 لمااجحو الح ابا  والت ييم التابحو لبانامج األمم المتحدة ا نمائي هذ  الم للو في اجتماعها ال ادم.

ن منظمــو األمم المتحــدة للط - 25 التي لم ت ن لـديهــا، عنــدمـا مجا  وحـدة التفتي    فولـو )اليوني ــــــــــــــل(وا 
المشـتا و تحليلها،  جااعا  ا ـميو مفدـلو للتحامل م  االدعاعا  الموجهو يـد ائي  م تب الاقابو الداخليو 

 ــــــيا ـــــو   2020آذاا/ماا   9مو الحاملين فير، قد مدــــــدا  في   واالدعاعا  الموجهو يــــــد موظفي الم تب
مح اما بشــــــلن التح ي  م  موظفي م تب المااجحو الداخليو للح ــــــابا  والتح ي ا . وتالحظ  تلديبيو تتيــــــمن

جااعاتها الداخليو،  ـول ينظا م تب المااجحو الداخليو  اليوني ـل منر في  ـيا  المااجحو الم ـتماة لميثاقها وا 
ــابا  والتح ي ا  التاب  لها ــافيو تهدل  لل تحس  للح ــ ــيا   يــ يس وتفدــــيل عمليا  في مدى مالعمو مي تودــ
 المخالفا  التي يتواط فيها ائي  الم تب مو موظفو . التحامل م  حاال  ا بالغ عن

 
 9التوصية   

ي بغم للهيئا  التشتتتتريعية لم ستتتتستتتتا  م قومة األمؤ المتحدة التم لؤ تفعل ذلك بعد أن ت لن تضتتتتمين   
ستتتتتا  المع ية معلوما  عن كل من التاارير الستتتتت وية عن أ شتتتتت ة الر ابة الداخلية التم تعداا الم ستتتتت 

الشتتكاوى والتحاياا ن بما وم ذلك تفاصتتيل عن عدد الشتتكاوى والتحاياا  و وعها و بيعتها والتجااا  
 وم اذا الشأنم

 تالحظ المنظما  من هذ  التوديو موجهو  لل هيئاتها التشايحيو. - 26

ا عن التح ي ا  وتالحظ بح  المنظما  من الت ايا يوحي علل ما يبدو بياوا  - 27 ة ت ديم محلوما  مييت
ويش ل   الجاايو، األما الذي قد يتطلب موااد  يافيو لجم  المحلوما  ويمثل مخالفو لإلجااعا  ال انونيو الواجبو 

مخاطا علل الشخص )األشخاص( ممن يبلغ عن ادعاعا  مو يشااك في التح ي ، با يافو  لل خل  مخاطا  
ا تشــال يــحايا. والخطا  بيا عموما بالن ــبو  لل المنظما  التي ي ون فيها  تتمحوا حول اليــحايا  ذا مم ن 

 .ال ليل من التح ي ا ، و/مو حيث يم ن ال شل عن حالو ما بالاام من  ل االحتياطا  

ــابا   - 28 ــايو، ت ديم هذ  الت اايا  لل لجان مااجحو الح ــ ــباب تتحل  بال ــ وت تاح بح  المنظما ، أل ــ
وتشـــيا منظما  مخاى  لل من تن ـــي  بح  التحاايل الم ـــتخدمو  الهيئا  التشـــايحيو؛ولي   لل اجتماعا  

 في عمليو ا بالغ قد ي ون دحبتا نظاتا ل طا المتنوعو للغايو التي تحمل يمنها  ل منظمو.

وفي حـالـو عـدم وجود م ـتب اقـاـبو داخلـيو ) مـا في حـال منظمـو ال ـــــــــــــــياحـو الحـالمـيو علل  ــــــــــــــبـيل  - 29
النظا في  دااج المحلومــــا  المــــذ واة معال  في الت ايا ال ــــــــــــــنوي لموظل األخالقيــــا ،  المثــــال(، يم ن

 الحفاظ علل ال ايو الالسمو لشاالي الوظائل. م 

نظا قااا اوتجدا ا شـــــــــــــااة  لل من هذ  التودـــــــــــــيو تهنفذ بال امل في األمانو الحامو ل مم المتحدة ) - 30
 باع(. 48/218 الجمحيو الحامو

 

https://undocs.org/ar/A/RES/48/218
https://undocs.org/ar/A/RES/48/218
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ي بغم للهيئا  التشتتتتتريعية لم ستتتتتستتتتتا  م قومة األمؤ المتحدة أن تستتتتتتعري مدى كفاية الموارد وعدد   
الموقفين لوقيفة التحايمن م  وضتتت  توصتتتيا  لجان مراجعة الحستتتابا  والر ابة المع ية وم العتبارن 

 حيثما كا   متاحةم

 تالحظ المنظما  من هذ  التوديو موجهو  لل هيئاتها التشايحيو. - 31

اختدـادـا  اللجنو اال ـتشـاايو الم ـت لو للمااجحو ” ، المحنون61/275وينص قااا الجمحيو الحامو  - 32
نو اال ــــــــتشــــــــاايو الم ــــــــت لو للمااجحو في ت ديم ، مييــــــــا علل دوا اللج“وتحسيس م تب خدما  الاقابو الداخليو

 توديو بشلن الميسانيو.
 

https://undocs.org/ar/A/RES/61/275
https://undocs.org/ar/A/RES/61/275

