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 [2022كقنون الثقنر/ يق    21 ]التقريخ

 المحتوي ت

 الصفحة    الفصل 

ع رسقلة مر ال  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 2021نظ ة عقمة علة األنشطة فر عقي  -األثل   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  6  ع

ع 2029-2020المشت كة للفت ة اإطقر االست اتيجر لوحدة التفتيش  - ال    ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  6  ع

 7 التواصل مع الهيئقت التش يعية ثال .قبية ثالتيسيقية ثالقيقدة الإليق فر مؤسسقت ميظومة األمم المتحدة - بقء   

ع 2021التققري  الصقدرة فر عقي   - 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  9  ع

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

ع ثتيفيملق .بول توصيقت ثحدة التفتيش المشت كة   - لقء   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 2022التو.إقت لإقي  -الثقنر    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  18  ع

ع 2022ب نقمج الإمل لإقي  -الثقلث   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  19  ع

  الم فققت 

ع 2021كقنون األثل/ديسمب   31، حت  2021حقلة تيفيم ب نقمج عمل ثحدة التفتيش المشت كة لإقي  - األثل  ع ع ع ع ع  23  ع

: التوصأيقت الموجهة دل  األجهةة التشأ يعية ثمجقلس اإدارة  2021تققري  ثحدة التفتيش المشأت كة الصأقدرة فر عقي  -  الثقنر 
ع للميظمقت المشقركة  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  24  ع

 26 2020-2013حقلة .بول الميظمقت المشقركة توصيقت ثحدة التفتيش المشت كة ثتيفيملق للتوصيقت المقبولة، للفت ة  - الثقلث 

  المشأأأأت كة ثمإدل تيفيم توصأأأأيقتهق المقبولة حسأأأأل فئة األا  الميشأأأأود، متوسأأأأد مإدل .بول توصأأأأيقت ثحدة التفتيش   - ال ابع 
2013-2020 27 

ع 2021.ق مة الميظمقت المشقركة ثاليسبة المئوية لحصصهق فر تكقليف ثحدة التفتيش المشت كة لإقي  -الخقمس   ع ع ع ع ع  28  ع

ع تكوير ثحدة التفتيش المشت كة  -السقدس   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  29  ع

ع 2022التفتيش المشت كة لإقي ب نقمج عمل ثحدة  -السقبع   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  31  ع
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 رس لع من الرئيس   
 

مر اليظقي األسأأأقسأأأر لوحدة التفتيش المشأأأت كة لميظومة األمم المتحدة،  10مر المقدة  1ثفقق للفق ة   
ع ثيتضأأأأأأأأمر التق ي  سأأأأأأأأ دا ألنشأأأأأأأأطة الوحدة فر الفت ة 2021يشأأأأأأأأ فير ان ا.دي التق ي  السأأأأأأأأيو  للوحدة لإقي 

 ع2022، ثع ضق موجةا لب نقمج عملهق لإقي 2021كقنون األثل/ديسمب   31 يق   دل  كقنون الثقنر/ 1 مر

ثبوصأ  الوحدة الهيئة ال .قبية المسأتقلة ثالخقرجية الوحيدة التر لهق ثالية عل  نطقا الميظومة، فقد  
يع التر اسأأهم عمل الوحدة عل  م  السأأيير بقيمة ثميظور ف يد ر فر مق  تإلا بمجموعة متيوعة مر المواضأأ 

تسأأأأأأأأتجيل الحتيقجقت الميظمقت ثاجهةتهق التشأأأأأأأأ يعية ثمجقلس ددارتهق، عل  نحو مق يشأأأأأأأأهد علي  ال  سأأأأأأأأقء 
 التيفيم ون للميظمقت ثالهيئقت التش يعية التر تواصلت الوحدة مإهق خالل الإقيع

، ظلت اسأأأأأأأأأأأقليل  2021( الإقلمية، فر عقي 19-ثفر خضأأأأأأأأأأأم جق حة م و في ثس كورثنق  كوفيد 
عمأأل الوحأأدة تإأأقنر مر الخلأأل، ثتإي ر تقليا اث دلاأأقء بإل األنشأأأأأأأأأأأأأأطأأة المق رة، مثأأل المقأأقبالت ثبإثأأقت 

هأأق،  التفتيش المو.عيأأةع ثمع كلأأم، تمايأأت الوحأأدة مر تإأأد أأل عملهأأق للتصأأأأأأأأأأأأأأأد  للتحأأديأأقت ثالقيود التر ثاجهت 
يهق بقلتقلر مر دنجق  خمسأأأأأة اسأأأأأتإ اضأأأأأقت عل  نطقا الميظومة، ثمج اء اسأأأأأتإ او لميظمة ثاحدة،  ممق ماَّ

فر األشأأأه    2021ثمصأأأدار رسأأأقلة موجهة دل  ددارة ثاحدةع ثسأأأتةيجة اربإة مشأأأقريع اخ   اسأأأتةهلت فر عقي 
الوحدة بإدد مر األنشأأأأطة األخ   مثل المقبلةع ثمل  جقنل مواصأأأألة عملية اإصأأأأالي الداخلر للوحدة، .قمت 

 تإةية اتصقلهق بمختل  الميتديقت اإدارية ثال .قبية ثتحسير تواصلهق مإهقع

مر سأأأأأتة مشأأأأأقريع جد دة، ج   اختيقرلق بإيقية عر ط يا    2022ثيتلل  ب نقمج عمل الوحدة لإقي  
ثتسأأأأأأأإ  دل  مإقلجتهق  عملية تشأأأأأأأقثريةع ثتاطر خمسأأأأأأأة مشأأأأأأأقريع مسأأأأأأأق ل كات المية عل  نطقا الميظومة

ميظور اسأأأأأت اتيجر ث.ق م عل  الوعر بقلمخقط ع ثتشأأأأأمل تلم المشأأأأأقريع اسأأأأأتإ اضأأأأأقت لمق  لر: ت تيبقت   مر
الإمل الم نة؛ ثالسأأيقسأأقت ثالممقرسأأقت المتصأألة بقلصأأحة ثالسأأالمة الإقليتير؛ ث.بول ثتيفيم توصأأيقت الوحدة  

حدة تققري  الوحدة ثتيظ  بهق ليئقتهق التشأأأأأأأ يعية/مجقلس ثالإملية التر تإقلج بهق الميظمقت المشأأأأأأأقركة فر الو 
تلم التققري ؛ ثنوعية خطد التلمير الصأأأأأأأأأحر ثفإقليتهق ثكفقءتهق ثاسأأأأأأأأأتدامتهق؛ ثاسأأأأأأأأأتخداي األف اد   ددارتهق فر

الموظفير ثط ا ا التإق.د كات الصأأأأألةع ثيتضأأأأأمر ب نقمج الإمل ايضأأأأأق اسأأأأأتإ اضأأأأأق لشأأأأأؤثن التيظيم  غي  مر
 ة ثاحدة، لر صيدثا األمم المتحدة للساقنعميظم ثاإدارة فر

دح اء تقييم كاتر داخلر لإمأأل الوحأأدة    2022ثتشأأأأأأأأأأأأأأمأأل مجأأقالت الت كية األخ   للوحأأدة فر عأأقي   
ثعمليقتهق، سأأأأأأأأأيةسأأأأأأأأأت شأأأأأأأأأد ب  فر ددخقل تايي ات عل  دطقرلق االسأأأأأأأأأت اتيجر ثجوانل موضأأأأأأأأأوعية اث دج ا ية  

   الوحدة لتتبع ثرصد حقلة .بول ثتيفيم توصيقتهقعتيظيمية األخ  ؛ ثتإةية اليظقي الم  تستخدم اث

ثعل  ال غم مر ان المفتشير مسؤثلون عر التققري  الميشورة التر تحمل اسمقءلم، فإنهم ال يإملون   
بمف دلمع ثنقأدر بقل  التقأد   التفأقنر فر الإمأل الم  ابداو األمير التيفيأم  للوحدة ثموظفو األمقنة الم ر تكيفوا  

اسقليل الإمل ثالجداثل الةميية الجد دة التر ف ضهق استم ار الجق حة ثنقدر مق .دموو مر دعم  بشال جيد مع
ثمسأقلمقتع ثتسأتحا ايضأق جهقت التيسأيا التقبإة للوحدة فر كل ميظمة مر الميظمقت المشأقركة فر الوحدة  

 ع2021تقد  ا خقصق لمق .دمت  مر دعم مستم  فر عقي 
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فلوريس كأأأقليخأأأقس  ليأأأدثراس(، الأأأم  ت ك الوحأأأدة فر نهأأأقيأأأة ثاثد ان اشأأأأأأأأأأأأأأا  المفتش خورخر   
بإد ان انه  فت تير مر الإضأأأأأأأأأأأأأأوية، عل  مسأأأأأأأأأأأأأأقلمت  ثتفقني  فر الإمل فر الوحدة، ثان ارحل   2021 عقي

ت حيبق حقرا بخلف  كقرثلييق مقريق ف نقنديس اثبقسأأو  الماسأأيم(ع ث.د اد  التكوير الجد د دل  دعقدة التوا ن بير  
 عنسقء مر بير المفتشير األحد عش  5حد كبي  داخل الوحدة، دك  وجد  الجيسير دل 

 
 أش مكوالنغ ري غوبييقاقن    توقيع(

 ال  يس
 2022كقنون الثقنر/ يق    21جييف، 
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 الفصل األول 
 2021نظرة ع مع على األنشطع في ع      

اسأأتإ اضأأق مةدرجق فر خطة عملهق التر تضأأميت   11بإج اء    2021بدات ثحدة التفتيش المشأأت كة عقي  - 1
 ع 2021 ، ثسبإة استإ اضقت اضيفت دل  ب نقمج عمل عقي 2020اربإة استإ اضقت رةحلت مر عقي 

لت مر عقي  جميع االسأأأأتإ ا  2021ثاةنجة فر عقي  - 2 ، ثلر تحد دا: اسأأأأتإ او  2020ضأأأأقت التر رةح م
شأأأؤثن التيظيم ثاإدارة فر الميظمة الإقلمية لارصأأأقد الجوية؛ ثاألمر السأأأيب انر فر مؤسأأأسأأأقت ميظومة األمم 
المتحدة؛ ثاسأأتإ او الدعم المقدي مر ميظومة األمم المتحدة للبلدان اليقمية غي  السأأقحلية لتيفيم ب نقمج عمل  

 ثاستإ او ثظيفة األخالقيقت فر ميظومة األمم المتحدةع  فيييق؛

، شأأة ف فر اسأأتإ اضأأير ثانجةا  2021ثمر بير االسأأتإ اضأأقت السأأبإة الواردة فر ب نقمج الإمل لإقي  - 3
خالل السأأأية، ثلمق: ددارة اسأأأتم ارية األعمقل فر مؤسأأأسأأأقت ميظومة األمم المتحدة؛ ثاسأأأتإ او ددارة شأأأؤثن 

 مؤسسقت ميظومة األمم المتحدةع الش كقء الميفم ر فر

فقد شأأأأة ف فيهق فر ميتصأأأأ  الإقي  2021امق االسأأأأتإ اضأأأأقت المتبقية الواردة فر ب نقمج الإمل لإقي  - 4
ثتلم االسأأأأتإ اضأأأأقت  لر: اسأأأأتإ او شأأأأؤثن  التيظيم ع 2022ثسأأأأتة حل إنجق لق فر دطقر خطة الإمل لإقي 

ثاإدارة  فر ب نقمج  األمم  المتحدة  للمسأأأأتوطيقت البشأأأأ ية؛ ثتدابي   ثآليقت  لميع  الإيصأأأأ ية  ثالتميية  الإيصأأأأ   
ثالتصأأأد  لهمق فر مؤسأأأسأأأقت ميظومة األمم المتحدة؛ ثاسأأأتإ او آليقت االسأأأتئيقأ الداخلية السأأأقبقة لم حلة  
اللجوء دل  المحامة المتقحة للموظفير فر مؤسأأأأأأأسأأأأأأأقت ميظومة األمم المتحدة؛ ثاسأأأأأأأتإ او اط  المسأأأأأأأقءلة  

 فر مؤسسقت ميظومة األمم المتحدةع

ثتوج  الوحدة انتبقو المجقلس التشأأأأأ يعية دل  اسأأأأأتإ او شأأأأأؤثن التيظيم ثاإدارة فر ميظمة األغمية  - 5
ع فبإد بدء الإمل المتإلا بهما االسأأأتإ او،  2021ثالةراعة لامم المتحدة، الم  ادرج فر ب نقمج الإمل لإقي 

ع ثبإأأد التشأأأأأأأأأأأأأأأقثر 2024ةراعأأة تأألجيأأل االسأأأأأأأأأأأأأأتإ او دل  ربيع عأأقي  طلأأل المأأد   الإأأقي لميظمأأة األغأأميأأة ثال
الميظمة لبحث خيقرات اخ  ، ثبإد ان نظ  المفتشأأون فر الطلل، . رت الوحدة تإليا االسأأتإ او عل   مع

الفورع ثاةبل  المد   الإقي لميظمة األغمية ثالةراعة بلن الوحدة ال تسأتطيع االلتةاي بقلموعد الم  ا.ت ح  إج اء  
 ستإ او، ثلكيهق ستيظ  فر استئيقف  فر ب امج عمل مقبلةعاال

، ثت د فر الف ف جيم ادنأأقو 2021ثت د فر الم فا األثل لهأأما التق ي  حأأقلأأة تيفيأأم خطأأة الإمأأل لإأأقي   - 6
 موجةات لالستإ اضقت التر اةنجةتع

 
 2029-2020اإلط ر االستراتيجي لوحدة التفتيش المشترلع للفترة   -ألف   

  2029- 2020، بتيفيم اإطقر االسأأأأأأأأت اتيجر للوحدة للفت ة 270/ 75رحبت الجمعية الإقمة، فر . ارلق   -   7
ثشأأأأددت عل  ضأأأأ ثرة مواصأأأألة تحد ث  ثتحسأأأأيي ع ثاكدت الجمعية الإقمة ايضأأأأق ضأأأأ ثرة التواصأأأأل مع قيقدات 

ق ل األسأأأأأقسأأأأأيةع ثالحظت الجمعية الإقمة مع التقد   خطة األداء التر اةعدَّت الميظمقت المشأأأأأقركة بشأأأأألن المسأأأأأ 
ل صأأأأد ثتقييم تيفيم اإطقر االسأأأأت اتيجر، ثشأأأأجإت الوحدة عل  اليظ  فر تحسأأأأير مقق يس األداء الف د  الواردة  

 فر اإطقرع 

https://undocs.org/ar/A/RES/75/270
https://undocs.org/ar/A/RES/75/270
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طأأقر  ثنظ ت الوحأأدة فر ثضأأأأأأأأأأأأأأع نهج فإأأقل إعأأقدة تقييم خطأأة ثمقأأق يس األداء الخأأقصأأأأأأأأأأأأأأأأة بأأقإ - 8
االسأأأأأأت اتيجر عل  نحو مق   د فر درشأأأأأأقدات ثتوجيهقت الجمعية الإقمةع ثفر لما السأأأأأأيقا، التةي المفتشأأأأأأون 
التأأأقبإون للوحأأأدة بأأأإج اء تقييم كاتر داخلر ميظم مر اجأأأل دا اء امور مر بييهأأأق اليتأأأق ج المتو.إأأأة ثالمإأأأق ي  

م الماتر الداخلر جهودا شأأأأقملة بدات بقلفإل ثاأللداأ ثالمقق يس فر اإطقر االسأأأأت اتيجرع ثيشأأأأال لما التقيي 
ع ثبإد دنجق  التقييم، سأأيتخم المفتشأأون . ارات بشأألن 2022ثمر المق ر دنجق لق بحلول تشأأ ير الثقنر/نوفمب   

التايي ات ثالتإد الت التر  تإير ددخقلهق عل  اإطقر االسأأت اتيجر للوحدة ثتحسأأير دج اءات  ثاسأأقليب  ثمواردو 
   الإقيعثميتجقت  ثادا  

ثسأأأأأيج   اإبالي بجميع التايي ات التر ادخلت عل  اإطقر االسأأأأأت اتيجر، ثبخطة األداء ثمقق يس  - 9
األداء الم تبَطير بأ ، ثكأملأم بأقإج اءات الميبثقأة عر التقييم الأماتر الأداخلر، بأقال.ت ان مع انشأأأأأأأأأأأأأأطأة الوحأدة  

 ع2022المق رة لإقي 
 

والرق بيع والتنستتتتيويع والوي دات ال لي  في متستتتتستتتت ت    التواصتتتتل مم المج لس التشتتتتريعيع -ب ء   
 منظومع األمم المتحدة

مع مجلس م اجإر الحسأأأأأأأأأأأأأأقبأقت ثماتأل  2021اجتمإأت الوحأدة فر آكار/مأقرس ثا لول/سأأأأأأأأأأأأأأبتمب    - 10
خدمقت ال .قبة الداخلية فر دطقر صأأأأأأأأأياة االجتمقعقت الثالاية المإمول بهقع ثتوف  لمو االجتمقعقت الثالاية 

بيأَّقء لهيئأقت ال .أقبأة الثال  مر اجأل تبأقدل المإلومأقت المحأداأة عر خطد عملهأق ثالمخأقط  اليأقشأأأأأأأأأأأأأأئأة ميتأد   
( ثالخب ات الماتسأأبة ثاا  الإمل  19-ثالصأأإوبقت التشأأايلية اليقجمة عر جق حة م و في ثس كورثنق  كوفيد

يت االجتمقعقت ايضق المشقركير مر ميق.شة اال تجقلقت الملحوظة فر .بول  عر بإد عل  اعمقل ال .قبةع ثماَّ
 التوصيقت ثتيفيملق ثاألدثات ثاإج اءات ال امية دل  تحسير مإدل التيفيمع

، سأأأأأأأأأيت اس  2022ع ثفر عقي 2021ثت اسأأأأأأأأأت الوحدة كال االجتمقعير الثالايير المإقوَد ر فر عقي   - 11
 ماتل خدمقت ال .قبة الداخلية االجتمقعقتع

نتظقي فر االجتمقف السأأيو  ل  سأأقء لجقن الم اجإة ثال .قبة التقبإة ثاصأأبحت الوحدة ا ن تشأأقرك بق - 12
  2021لمؤسأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأقت ميظومة األمم المتحدةع ث.د كقن احد  اجتمقف عقد فر اثا ل كقنون األثل/ديسأأأأأأأأأأأأمب  

 اجتمقعق بيَّقء للاقية، مثل  مثل التواصأل السأيو  الدا م للوحدة مع اللجية االسأتشأقرية المسأتقلة للم اجإةع ثتتي 
االجتمقعقت التر تةإقد مع لجقن ال .قبة ف صأأأأأأأأة مفيدة بقليسأأأأأأأأبة ألعضأأأأأأأأقء الوحدة ثللجقن لميق.شأأأأأأأأة المخقط   
اليقشأأأأأأأأئة مر ميظور اللجقن المإيية بقل .قبة، ثبقليسأأأأأأأأبة للوحدة للتإ يف بيقق  بقر ة فر عملهق ثبل  شأأأأأأأأواغل  

قل .أقبأة جهأقت محأقثرة مفيأدة لهأق دثر تتإلا بقبول توصأأأأأأأأأأأأأأيأقت الوحأدة ثتيفيأملأقع ث.أد ابأت ان اللجأقن المإييأة بأ 
 رصد حقلة تيفيم توصيقت ال .قبة، بمق فر كلم توصيقت الوحدةع فر

ث.د سأأأأأ َّعت الوحدة ثتي ة تواصأأأأألهق مع ال  سأأأأأقء التيفيم ير ثاإدارة الإليق للميظمقت المشأأأأأقركة فيهقع  - 13
ت المشأأأأأأأأأأأقركة ثكملم مع كبقر مر ال  سأأأأأأأأأأأقء التيفيم ير للميظمق 16، تواصأأأأأأأأأأألت الوحدة مع  2021ففر عقي 

المسأأأأأأأأأأأأأؤثلير اإداريير ثكيقنقت ال .قبة الداخلية فيهقع ثاتقحت لمو االجتمقعقت ف صأأأأأأأأأأأأأق قي ممة للوحدة للتإ أ 
القيقدات عل  المخقط  ثالصأأأأأأأأإوبقت المحددة التر تواجههق الميظمقت؛ ثتسأأأأأأأأليد الضأأأأأأأأوء عل  األعمقل   مر

تيفيم توصأأأأأأيقت الوحدة لد  الميظمقتع ثكقن االسأأأأأأتقبقل ديجقبيق الجقرية التر تقوي بهق الوحدة ثميق.شأأأأأأة حقلة  
اع بأت الميظمأقت كلهأق عر تقأد  لأق لتقأقري  الوحأدةع ثكأقنأت االجتمأقعأقت المإقودة مع ليئأقت ال .أقبأة  للاأقيأة، دك
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الداخلية فر الميظمقت مثم ة ايضأق ثاتقحت ف صأة للتحقا مر بإل التجقرو ثالصأإوبقت التر تواج  ليئقت 
 ال .قبة، بشال عقي، عل  ال غم مر االختالفقت فر اليطقا ثالواليةع

ثعأقدة مأق تقأدي تقأقري  الوحأدة دل  الجمعيأة الإأقمأة فر دطأقر ب نأقمج عمأل اللجيأة ال  يسأأأأأأأأأأأأأأيأة المإييأة  - 14
بقال.ت ان مع بيد مر بيود جدثل األعمقل ك  صأأألة مر اليقحية المواضأأأيعية، اث فر دطقر بيد جدثل األعمقل  

متإلا بوحدة التفتيش المشأأأأأأأأت كة المحقل دل  اللجية الخقمسأأأأأأأأةع امق فر حقلة الميظمقت المشأأأأأأأأقركة األخ  ،  ال
فتةتبع نهةج مختلفة؛ فقد تةدرج التققري  فر .ق مة ثتوج  األمقنة المإيية انتبقو الجهق  التشأأأأأأأأأأأأ يإر/مجلس اإدارة  

دطقرو فر التققري  عل  اليحو الواجلع ثتةوجَّ    دليهق اث .د  وجد بيد مسأأأأأتقل مر بيود جدثل األعمقل  ةيظ  فر
دل  الوحدة حقليق دعوة مر عدة ميظمقت مثل ميظمة األغمية ثالةراعة، ثميظمة الإمل الدثلية، ثب نقمج األمم 
المتحدة المشأت ك المإير بفي ثس نقا الميقعة البشأ ية/اإ د ، ثميظمة األمم المتحدة للت بية ثالإلم ثالثققفة،  

ج األغمية الإقلمر، ثميظمة الصأحة الإقلمية، ثالميظمة الإقلمية لارصأقد الجوية لحضأور اجتمقعقتهقع  ثب نقم
ثتبل  ميظمقت اخ   الوحدة بلن الجهق  التشأأأأأأأأأ يإر اث مجلس اإدارة سأأأأأأأأأييظ  فر تققري  الوحدة ثرد اإدارة  

 ثتةطلع الوحدة عل  اليتق جع

الةميية لتقديم التققري  دل  األجهةة المختصأأة، ثبقلتقلر،    ث.د لوحظ تحسأأر مر حيث االمتثقل لاط  - 15
فر نظ  لأمو األخي ة فر تقأقري  الوحأدة عقأل رسأأأأأأأأأأأأأأقلأة ثجههأق ر يس الوحأدة دل  ال  سأأأأأأأأأأأأأأقء التيفيأم ير لجميع 

تيا عل    11مر المقدة   4الميظمقت المشقركة  وج  فيهق االنتبقو دل  احاقي اليظقي األسقسر للوحدةع فقلفق ة  
بار ان ياون التق ي ، مشأأأأفوعق بقلتإليققت المشأأأأت كة، ثبل  تإليققت لل  سأأأأقء التيفيم ير لهمو الميظمقت  ان   ي 

عل  المسأأأأأأأأأأأأأأق أل التر تتإلا باأل مر ميظمأقتهم، جأقلةا لتقأديمأ  دل  األجهةة المختصأأأأأأأأأأأأأأة فر تلأم الميظمأقت  
التقلر لاجهةة المختصأأأأةع   موعد ال  تجقث  سأأأأتة اشأأأأه  مر اسأأأأتالي تق ي  الوحدة لليظ  في  فر االجتمقف فر
مق حد  فر حقالت اسأأتثيق ية، ان اسأأتلةمت فت ة التشأأقثر اكث  مر سأأتة اشأأه ، بحيث ال تكون التإليققت  ثمكا

جقلةة لتقديمهق دل  األجهةة المختصأأأأأأأأة فر االجتمقف التقلر بإد فت ة األشأأأأأأأأه  السأأأأأأأأتة، يقدي تق ي  مؤ.ت دل  
لخي  ثيحدد موعدا نهق يق لتقديم التإليققت اليهق يةع ثيةيا ايضأق األجهةة المختصأة  تضأمر ع ضأق ألسأبقو الت 

عل  ان يقوي ال  سأأأأأأأأأأأأأأأقء التيفيأأم ون للميظمأأقت المإييأأة بأأإبالي الوحأأدة بجميع الق ارات التر تتخأأملأأق األجهةة  
 المختصة فر ميظمقتهم بشلن تققري  الوحدةع

ر مع جهقت التيسأأأأأيا فر الميظمقت  ، عقدت الوحدة اجتمقعهق الم  يإقد كل سأأأأأيتي 2021ثفر عقي  - 16
المشأأأقركةع ث.د اةج   عب  اإنت نت لما االجتمقف، الم  عقدة مق ياون حداق .ق مق عل  الحضأأأور الشأأأخصأأأر  
لمدة  ومير، ث.ةص م ت مدت  دل  جلستير عقدتق بإد الظه  لتيسي  حضور مشقركير مر ميقطا  ميية مختلفةع  

ت في  ف صأأأأأأأة لجهقت التيسأأأأأأأيا لتةثيد الوحدة بتإليققت مهمة للاقية ثمع كلم، كقن االجتمقف نقجحق، دك اتيح
عل  مسأأأأأأأق ل ر يسأأأأأأأية تتإلا بإملية ددارة االسأأأأأأأتإ اضأأأأأأأقتع ثاكدت جهقت التيسأأأأأأأيا بإل التحديقت المتإلقة 

التر الحظهق اعضأأقء الوحدة ثصأأقدفولق بلنفسأأهمع ثشأأملت األمثلة  يقدة حجم االسأأتبيقنقت  19-بجق حة كوفيد
لبيقنقت، ثكملم  يقدة عدد طلبقت عقد االجتمقعقت االفت اضأأأأية، ثكل كلم سأأأأقلم فر تلخي  تقديم ثاألسأأأأئلة ثا

 ال دثد دل  الوحدة ثفر الطلبقت المتك رة المتإلقة بتمد د المواعيد اليهق ية لتقديم المإلومقتع

نظقي التتبع الشأأبار  ثمر المإلومقت األخ   البقلاة األلمية التر .دمتهق جهقت التيسأأيا ضأأ ثرة تحسأأير  - 17
 عثاإبالي   الم  تستخدم  الوحدة بتإد ل الواجهة الخقصة بقلمستخدمير ثتحسير خقصية استخ اج البيقنقت 
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 2021  ع    في  الص درة  التق رير جيم  - 
، انجةت الوحأدة سأأأأأأأأأأأأأأبإأة تقأقري  تتإلا بأقلميظومأة كاأل ثتق ي ا  تإلا بميظمأة ثاحأدة  2021فر عأقي   - 18

ع  2021اربإة مشأأقريع اخ   بدات فر عقي    2022احدة موجهة دل  اإدارةع ثسأأتةيجة فر عقي  ثاعدت رسأأقلة ث 
ث.دي المفتشون المإييون، عر كل تق ي  مر التققري  الميجةة ثعر ال سقلة الموجهة دل  اإدارة، موجةا  تضمر 

التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأقت الموجهأأة دل    الجوانأأل البأأقر ة، عل  اليحو المبير ادنأأقوع ثت د فر الم فا الثأأقنر لهأأما التق ي 
 الجمعية الإقمة اث دل  األجهةة التش يعية ثمجقلس اإدارة للميظمقت المشقركة األخ  ع

ثجميع التقأقري  المتإلقأة بأقلميظومأة كاأل المأدرجأة ادنأقو سأأأأأأأأأأأأأأتكون متأقحأة لإ ضأأأأأأأأأأأأأأهأق عل  األجهةة   - 19
 ع2022التش يعية ثمجقلس اإدارة للميظمقت المشقركة فر الوحدة فر عقي 

 
 2021موجزات االستنت ج ت والتوصي ت الرئيسيع الواردة في التق رير المنجزة في ع      

 ( JIU/REP/2021/1است راض شتون التنظيم واإلدارة في المنظمع ال  لميع لألرص د الجويع )   

التقدي المح   فر اإصأأأأأأأأالي الجقر  للهيئقت التلسأأأأأأأأيسأأأأأأأأية  كقن الهدأ مر االسأأأأأأأأتإ او لو تقييم   - 20
  تبد بملم مر دعقدة هيالة ألمقنة الميظمة الإقلمية لارصأقد الجوية؛ ثتقديم تقييم مسأتقل لشأؤثن التيظيم  ثمق

ثاإدارة، مع تسأأأليد الضأأأوء عل  المجقالت التر تثي  القلا ثالمجقالت التر تحتقج دل  تحسأأأير، ثكملم عل  
 الممقرسقت الجيدة للميظمة الإقلمية لارصقد الجويةع

ثثفقق ليتق ج الدراسأأأأأأأأأأة االسأأأأأأأأأأتقصأأأأأأأأأأق ية التر اج تهق الوحدة ثالتمسأأأأأأأأأأت فيهق آراء الدثل األعضأأأأأأأأأأقء  - 21
الميظمة، كقن ليقك تقد   عقي فر مق  تإلا بإصأأأأأالي الهيئقت التلسأأأأأيسأأأأأية للميظمة للتايي ات التر تةدخل   فر

هقع ثارتةئر ان عملية اإصأأأأأأأأأأالي، بمق فر كلم اعمقل االتصأأأأأأأأأأقل المتإلقة بهق ثمشأأأأأأأأأأقركة  ثلليتق ج المتو.إة مي 
األعضأأأقء، تتطلل ددخقل مةيد مر التإد الت مر اجل تحقيا افضأأأل اليتق جع ثييبار تإد ل جهود اإصأأأالي  

 الجيدةع بقستم ار لضمقن تحقيا الدافهق المإلية ثتقييمهق مر اجل استخالص الدرثس المستفقدة ثالممقرسقت

ثفر االسأأأأتإ او، اسأأأأتةيتج ان مر األسأأأأقسأأأأر ثضأأأأع خطة ر يسأأأأية شأأأأقملة ثتقييم للمخقط  مر اجل   - 22
عمليأة دعأقدة هيالأة األمأقنأة الجأقريأةع ثتلةي ثظأق   بأقلاأة األلميأة، مثأل مأد   المأقليأة ثاإدارة، ثكبي  موظفر  

تسأأأأأأأأأأأميتهم ألداء تلم إير مسأأأأأأأأأأأؤثلون كبقر مؤللون اث ان تج    ية اإعالي، ثكبي  موظفر األمرع ثييبار ان 
األدثارع ثمر الحيو  ثضأأأع اط  اكث  شأأأموال لل .قبة الداخلية ثالمسأأأقءلة مر اجل توفي  بيئة مواتية للميظمةع  
ثييبار ثضأأأأع اسأأأأت اتيجيقت للمجقالت اإدارية ال  يسأأأأية، مثل ددارة الموارد البشأأأأ ية ثالمقلية، ثمبالي المجلس  

 التيفيم  بقنتظقي بقلتقدي المح   فيهقع

ثسأأأأأياون مر الحيو  مسأأأأأتقبال دعقدة درسأأأأأقء الثقة ثالشأأأأأ اكة بير اإدارة ثالموظفيرع ثيمار تشأأأأأايل   - 23
ا تالأ يضأأأأأأأأأأأأأأم المأد  ير ثالموظفير التيفيأم ير الأم ر لأد هم تقأد   كأقمأل للإمأل الفإلر الميفأَّم عل  ارو الوا.ع 

قمة لامقنةع ثييبار دج اء دراسأأأأأأأأأأأأأأة  مر اجل دج اء اسأأأأأأأأأأأأأأتإ او مر حيث الهيال ثالإملية إعقدة الهيالة الإ
اسأتقصأق ية للموظفير، تصأمم بشأال مشأت ك بير اإدارة ثلجية الموظفير، مر اجل جمع البيقنقت عر تجقرو  

 الموظفير ثمقت حقتهمع

ث.دمت فر االستإ او اربع توصيقت رسمية، ثةجهت دحدالق دل  المجلس التيفيم  ثاال  دل  األمير  -   24
توصأأأأية غي  رسأأأأمية تهدأ دل  تكميل التوصأأأأيقت األربعع    27قلمية لارصأأأأقد الجوية، ثكملم الإقي للميظمة الإ 

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2021/1
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ع ثطلل المجلس 2021ثعة و التق ي  عل  المجلس فر دثرت  الثقلثة ثالسأأأأأأأأأبإير التر عقدت فر حةي ان/ وني   
 ع 27 مية الأ دل  األمير الإقي ان  يفم جميع التوصيقت ال سمية األربع، ثان يإقلج التوصيقت غي  ال س 

 
استتتتتتت راض الدعم المقد  من منظومع األمم المتحدة للالدان الن ميع سار الستتتتتت حليع لتنفا  برن مج عمل    

 ( JIU/REP/2021/2فاان  ) 

يقمية غي  السأأأأأأأأقحلية  ، اعتمدت الجمعية الإقمة ب نقمج عمل فيييق لصأأأأأأأأقل  البلدان ال2014فر عقي  - 25
بلأدا مر البلأدان  32لمإأقلجأة االحتيأقجأقت ثالتحأديأقت اإنمأق يأة الخأقصأأأأأأأأأأأأأأة التر  واجههأق    2024-2014للإقأد  

اليقمية غي  السأأأأأأأأقحلية التر تتسأأأأأأأأم بقفتققرلق دل  سأأأأأأأأبل الوصأأأأأأأأول دل  البح  ثببإدلق ثعةلتهق عر األسأأأأأأأأواا  
دل  حشأأأأد دعم متسأأأأا ثتإةية مإدل اليمو المسأأأأتداي  الداخليةع ثب نقمج عمل فيييق دطقر دنمق ر شأأأأقمل يسأأأأإ  

ثالشأأأقمل للبلدان اليقمية غي  السأأأقحليةع ثكقن الهدأ مر لما االسأأأتإ او لو تإةية فإقلية الدعم الم  تقدم  
ميظومة األمم المتحدة لتيفيم ب نقمج عمل فيييق ثكفقءة كلم الدعم ثاتسأأأأأأأأأأق.  ثقيمت  اليسأأأأأأأأأأبية ب ية تإةية .درة  

 مية غي  السقحلية عل  تلبية احتيقجقتهق ثالتصد  لتحديقتهقعالبلدان اليق

ثتمثلت الداأ االسأأتإ او فر تقييم نطقا الدعم الم  تقدم  كيقنقت ميظومة األمم المتحدة للبلدان  - 26
اليقمية غي  السأأأأأأأأقحلية فر دطقر ب نقمج عمل فيييق مر حيث القدرات ثالمجقالت المشأأأأأأأأمولة بواليقتهق؛ ثتحد د 

التدابي  المتخمة للتصد  للتحديقت ثالقيود التر تواجههق كيقنقت ميظومة األمم المتحدة التر تقدي الدعم   ثتقييم
لبلدان نقمية غي  سأأأأأأأأأأأأأقحلية فر مق  تإلا بب نقمج عمل فيييق؛ ثدراسأأأأأأأأأأأأأة ثجهقت اليظ  الف دية للبلدان اليقمية 

ة الدعم المقدي مر كيقنقت ميظومة األمم السأأأأأأأأأأأأأأقحلية فر مق  تإلا بللمية ب نقمج عمل فيييق، ثمد  كفقي  غي 
 المتحدة، ثطبيإة التيسيا ثالتإقثن بير الحاومقت الوطيية ثكيقنقت ميظومة األمم المتحدة فر تيفيم الب نقمجع

ثثفقق لالسأأتإ او، تاطر كيقنقت ميظومة األمم المتحدة جميع األثلويقت السأأت لب نقمج عمل فيييق   - 27
كم مل ثاليقتهق ث.دراتهقع ثلر تفإل كلم بقلت كية عل  المسأأأأأأأأأأقعدة الم نة، مر خالل  بدرجقت متفقثتة ثبسأأأأأأأأأأبل تة 

تأدابي  تسأأأأأأأأأأأأأأتفيأد مر خب تهأق فر األنشأأأأأأأأأأأأأأطأة المعيأقريأة، ثتطوي  المإ فأة، ثتيميأة القأدرات، ثالقأدرة عل  عقأد 
رد؛ ثنقا االجتمأقعأقتع غي  ان نجأقي الأدعم  تألا  بتحأديأقت داخليأة ثخأقرجيأة مثأل محأدثديأة البيأقنأقت ثالموا

التيسأأأيا ثالدعوة ثالت ثيج عل  المسأأأتو  الم كة ؛ ثعدي القدرة عل  توليد اإرادة السأأأيقسأأأية؛ ثانإداي التمقسأأأم 
ثالتيسأأأأيا بير البلدان اليقمية غي  السأأأأقحلية؛ ثالقيود المتإلقة بقلحوكمة؛ ثعدي كفقية مشأأأأقركة القطقف الخقص  

حدثدية مشأأأأأأأأأأأأقركة بلدان الم ثر الإقب ؛ ثاثج  القصأأأأأأأأأأأأور ثالجهقت المقنحة ثالشأأأأأأأأأأأأ كقء فر مجقل التيمية؛ ثم
 الجهود ال امية دل  ال بد بشال ص ي  بير ب نقمج عمل فيييق ثخطد التيمية الإقلمية األخ  ع فر

ثتضأأأأأأأمر االسأأأأأأأتإ او تسأأأأأأأع توصأأأأأأأيقت موجهة دل  ليئقت تشأأأأأأأ يعية ثر سأأأأأأأقء تيفيم ير ثمجموعة  - 28
  يسيق ثتقدي ا.ت احقت مر اجل ددخقل تحسييقتعمجقال ر  14التوصيقت غي  ال سمية تشمل  مر
 

 ( JIU/REP/2021/3األمن السااراني في متسس ت منظومع األمم المتحدة )   

ت  فر ضأأأأأوء االعتمقد المتةا د فر عقلم اليوي المتسأأأأأم بقل .مية عل  تكيولوجيق المإلومقت ثاالتصأأأأأقال  - 29
ثالحلول السأأيب انية، ثالتإقد المتةا د بقسأأتم ار للتهد دات السأأيب انية عل  الصأأإيد الإقلمر ثمماقنقتهق التخ يبية،  
كقن الهدأ مر االسأأأتإ او لو تحد د ثتحليل التحديقت ثالمخقط  المشأأأت كة المتإلقة بقألمر السأأأيب انر التر 

ثكقن الهدأ مي  ايضأأق لو دراسأأة الد يقميقت الحقلية  تواج  مؤسأأسأأقت ميظومة األمم المتحدة ف ديق ثجمقعيقع  
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المشأت كة بير الوكقالت ثمماقنية التوصأل دل  حلول مشأت كة مر اجل اتبقف نهج عل  نطقا الميظومة ب متهق  
 فر مإقلجة مسللة األمر السيب انرع

قت المشأأأأأأأأأأأأأقركة  ثفر االسأأأأأأأأأأأأأتإ او، ثةجدت اختالفقت كبي ة فر مق  تإلا بقليهةج التر تتبإهق الميظم - 30
تصأأأأأأأد هق للتهد دات السأأأأأأأيب انية، ثكملم فر نضأأأأأأأج اط لق المتإلقة بقألمر السأأأأأأأيب انرع ثيقت ي المفتشأأأأأأأون  فر

مجموعة مر الإيقصأأأأأأ  التر مر الم ج  ان تحسأأأأأأر ثضأأأأأأع األمر السأأأأأأيب انر فر مؤسأأأأأأسأأأأأأقت ميظومة األمم 
ظمة ا : الهيئقت التشأأأأأأأأ يعية  المتحدة بقلتشأأأأأأأأجيع عل  اتبقف نهج متإدد األثج  يشأأأأأأأأمل جميع مسأأأأأأأأتويقت المي 

ثمجأقلس اإدارة، ثآليأقت ال .أقبأة، ثاإدارة التيفيأميأة، ثالوحأدات اإداريأة ثثحأدات األعمأقل، ثالقوة الإأقملأة بوجأ   
عقيع ثبقإضأأأأأأقفة دل  كلم، عل  مق  بدث ان  لم يإد اليظ  دل  األمر السأأأأأأيب انر مر خالل ميظور تكيولوجيق 

لوحدو ام ا مجديق، ثيقت ي المفتشأأون ددراج األمر السأأيب انر فر اط  تيظيمية المإلومقت ثاالتصأأقالت الضأأيا  
اعم مثل ددارة المخقط  فر المؤسأأأأأأأأسأأأأأأأأة ثالتخطيد السأأأأأأأأتم ارية األعمقل، ثاالسأأأأأأأأتفقدة مر التققرو بير األمر 

يم ير  المقد  ثاألمر السأأأأأأأأيب انر، ثتإميم م اعقة لمو المسأأأأأأأأللة عل  نطقا الميظمةع ثطةلل مر ال  سأأأأأأأأقء التيف
لمؤسأأأسأأأقت األمم المتحدة ان يقدموا دل  الهيئقت التشأأأ يعية ثمجقلس اإدارة فر مؤسأأأسأأأقتهم تق ي ا ياطر تلم 

 الإيقص  فيمق  تإلا بلط لق لامر السيب انرع

ثعل  مسأأأأأأأتو  الميظومة، عل  ال غم مر البيقنقت الطموحة الصأأأأأأأقدرة ميم امد طويل بشأأأأأأألن دعطقء   - 31
قثن بشأأال اعما فر مجقل األمر السأأيب انر، مر الضأأ ثر  دح ا  مةيد مر التقدي نحو  األثلوية للتيسأأيا ثالتإ

ثضأأأأأأأأع حد ادن  متفا علي  لالحتيقجقت الدفقعية، ألن ضأأأأأأأأإ  الو.قية مر التهد دات السأأأأأأأأيب انية فر دحد   
الميظمأأقت  ةيأأد مر خط  تإ و الميظومأأة ب متهأأق لتلأأم التهأأد أأداتع ثامأأة ف ص لم تاتيم بإأأد لتحسأأأأأأأأأأأأأأير 

 يقميقت بير آليقت التيسيا المشت كة بير الوكقالت مثل الشباة ال .مية ثالتكيولوجية ثف يقهق المختا بلمر الد
المإلومقت، ثم كة األمم المتحدة الدثلر للحوسبة، بقالستفقدة مر حقفظت  الضخمة لخدمقت األمر السيب انرع 

و،  يبار لم كة األمم المتحدة الدثلر ثللتالل عل  بإل التحديقت التشأأأأأأأأأأأايلية التر حةددت فر االسأأأأأأأأأأأتإ ا
للحوسأأأأبة ان  يشأأأأ  صأأأأيدث.ق اسأأأأتئمقنيق، ثبقلتقلر ان يامل آليقت التمويل القق مة بتب عقت مخصأأأأصأأأأة لحلول  
مشأأأأأت كة فر مجقل األمر السأأأأأيب انر تإود بقليفع عل  الميظومة كالع ثج ت التوصأأأأأية فر التق ي  بلن تدعو 

ألمم المتحدة ال اغبة فر تإةية ثضأأأأأع ميظومة األمم المتحدة فر مجقل  الجمعية الإقمة الدثل األعضأأأأأقء فر ا
 األمر السيب انر دل  التب ف للصيدثا االستئمقنرع

 
رستتتت لع موجهع الى اإلدارة بشتتتتسن ةتتتتم ن ستتتت مع وث ئق متستتتتستتتت ت منظومع األمم المتحدة وستتتتج ته     

 ( JIU/ML/2021/1ومحفوظ ته  ) 

اةعدت ال سأأأأأأقلة الموجهة دل  اإدارة بقال.ت ان مع التق ي  المتإلا بقألمر السأأأأأأيب انر فر مؤسأأأأأأسأأأأأأقت  - 32
الهدأ متهق توجي  االنتبقو دل  دلحقي الحقجة بقليسأأأأأأأأبة   (ع ثكقنJIU/REP/2021/3ميظومة األمم المتحدة  

لمؤسأسأقت ميظومة األمم المتحدة دل  ثضأع ثتطبيا ضأمقنقت ميقسأبة لتلمير الواق ا ثالسأجالت ثالمحفوظقت  
الحقلية ثالتقريخية، مع الت كية بوج  خقص عل  حمقية سأالمتهقع ثطةلل مر ال  سأقء التيفيم ير دعقدة اليظ ،  

ء، فر المإق ي  األميية المطبقة عل  تخةير لمو الواق ا ثالوصأأأأأأأأأأأأول دليهق فر البيئتير المقدية  عيد اال.تضأأأأأأأأأأأأق
ثالسأأيب انية عل  حد سأأواء ب ية حمق تهق مر الإبثع ثييبار تطبيا ضأأوابد ميقسأأبة ال تضأأمر فحسأأل اكتمقل 

  الحمقية المطلوو  المإلومقت ثد.تهق ثاتسأأأأأق.هق ثمواو.يتهق، بل تضأأأأأمر ايضأأأأأق صأأأأأحتهق ثنةالتهق ثفقق لمسأأأأأتو 
  تيقسل مع حقلة كل ميظمة ثعل  اسقس تقييم للمخقط  يةج   خصيصق لملم الا وع بمق
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 ( JIU/REP/2021/4است راض ادارة شتون الشرل ء المنف ين في متسس ت منظومع األمم المتحدة )   

ارة شأأأأؤثن الشأأأأ كقء الميفم ر فر مؤسأأأأسأأأأقت ميظومة األمم المتحدة مر خالل  اسأأأأتإ ضأأأأت الوحدة دد - 33
( ثالتطورات ثاالتجقلقت األخي ةع ثنظ ت  JIU/REP/2013/4تقييم التقدي المح   ميم االسأأتإ او السأأقبا  

 ر ثمدارة شأأأأؤثنهم فر السأأأأيوات المقبلة؛ ثثضأأأأإت .ق مة  فر سأأأأبل تحسأأأأير ط يقة االسأأأأتإقنة بقلشأأأأ كقء الميفم
 توضيحية تبير الممقرسقت الجيدة المستمدة مر كيقنقت األمم المتحدةع

ثب ية مواصأأأألة تحسأأأأير ددارة شأأأأؤثن الشأأأأ كقء الميفم ر، ج ت التوصأأأأية بلن يقوي مإظم مؤسأأأأسأأأأقت   - 34
، ثلو مق يشأأأال تحديق نظ ا لتشأأأتت المسأأأؤثلية األمم المتحدة بافقلة االتسأأأقا فر تيفيم السأأأيقسأأأقت ثاإج اءات

تيفيم   عر الش كقء الميفم ر داخل مإظم الكيقنقت؛ ثالحفقظ عل  نهج است اتيجر ث.ق م عل  تقييم المخقط  فر
ددارة شأأأأأأأؤثن الشأأأأأأأ كقء الميفم ر، بمق  تمقشأأأأأأأ  مع اإطقر االسأأأأأأأت اتيجر للكيقن؛ ث يقدة تإةية ال .قبة اإدارية 

  تقييم المخقط  ألداء الشأأأأأأ كقء ثفقق لميهجية .ق مة عل  اليتق جع ثيتضأأأأأأمر التق ي  تدابي   ثال صأأأأأأد القق م عل
مقت حة لتإةية الحوكمة ثالمسأأأأأأأأقءلة ثال .قبة فر مق  تإلا بإدارة شأأأأأأأأؤثن الشأأأأأأأأ كقء الميفم رع ثحةددت مجقالت  

الصأأأأأأأأأأأأأأإوبأقت المتإلقأة  مإييأة لتإةية التحقا مر بأمل الإيأقيأة الواجبأة مر جأقنأل الشأأأأأأأأأأأأأأ كأقء الميفأم ر ثمإأقلجأة
بقختيقرلم ثمدارة شأأأأؤثنهمع ثاةب  ت ايضأأأأق المية الت ثيج للتإلم فر دطقر المؤسأأأأسأأأأة ثتبقدل المإقرأ بقالسأأأأتيقد 

 دل  تقييمقت اداء الش كقء الميفم ر ثمدارة شؤثنهمع

،  ثاةح   تقدي كبي  فر تإةية ثتحسأأأأأأأأأأأير التيسأأأأأأأأأأأيا بير الوكقالت فر مق  تإلا بقلشأأأأأأأأأأأ كقء الميفم ر - 35
سأأأأأأأيمق مر حيث اليهج الميسأأأأأأأا للتحويالت اليقدية ثبوابة شأأأأأأأ كقء األمم المتحدة، اللم ر يةفيدان فر دظهقر   ثال

اليتق ج البقل ة التر تحققت بفضل لمو الجهودع غي  ان  يمار القيقي بقلمةيد لتإةية التإقثن ثتبقدل المإلومقت 
 ر القط   ثاإ.ليمر ثعل  صأأإيد المق ع ثفر لما فر مق  تإلا بإدارة شأأؤثن الشأأ كقء الميفم ر عل  الصأأإيد

السأأأأأأيقا، سأأأأأأتسأأأأأأتفيد الميظمقت مر االتفقا عل  تإ يف موحد عل  نطقا الميظومة إدارة شأأأأأأؤثن الشأأأأأأ كقء 
 الميفم ر ثمجموعة مر المبقدئ ثالمإق ي  التوجيهية لتيفيملقع

ر مجقالت االختيقر، ثبمل ثلمإقلجة مختل  الصأأأأأأإوبقت ثاثج  القصأأأأأأور التر حةددت، ثال سأأأأأأيمق ف - 36
الإيقية الواجبة، ثمدارة المخقط ، ثبيقء القدرات، ثرصأأأأأأد األداء، ثال .قبة، ثتإةية التيسأأأأأأيا بير الوكقالت، .دي  

ميهق التخقك دج اءات مر جقنل األجهةة التشأأأأأأأأأأأأأأ يعية ثمجقلس اإدارة،   2توصأأأأأأأأأأأأأأيقت رسأأأأأأأأأأأأأأمية،   10التق ي   
قء التيفيم ير لمؤسأسأقت ميظومة األمم المتحدةع ثج   تكميل توصأيقت التخقك دج اءات مر جقنل ال  سأ  8 ث

توصية غي  رسمية، .ةدمت فر ا.ت احقت دل  ال  سقء التيفيم ير ب ية ددخقل   17تلم التوصيقت ال سمية بأأأأأأأأأأأأأأ 
 مةيد مر التحسييقتع

 
 ( JIU/REP/2021/5تحلال وظيفع األخ قي ت في منظومع األمم المتحدة )   

قيم االسأأأأأأأأأتإ او الحقلة ال الية لوظيفة األخالقيقت فر مؤسأأأأأأأأأسأأأأأأأأأقت ميظومة األمم المتحدة ثالتقدي  - 37
(ع ثدةرسأت امور مر بييهق مد  كفقية دنشأقء  JIU/REP/2010/3المح   ميم صأدثر التق ي  السأقبا للوحدة  

ثظيفة األخالقيقت ثت تيبقتهق التيظيمية؛ ثاسأأأتقالليتهق، ثثال تهق، ثتوفي  الموارد لهق؛ ثالتةامقت اإدارة التيفيمية؛  
دل   ثالتإقثن فيمق بير الوكقالت، ثا.ت حت مإق ي  جد دة لوظيفة اخالقيقت ما سأة ثفإقلة بشأال تقيع ثاسأتيقدا

اليتق ج، .دي المفتشأأأأأأأأأأأون التوصأأأأأأأأأأأيقت ال سأأأأأأأأأأأمية األربع التقلية: دعم الميظمقت فر تإةية ثظيفتهق المتصأأأأأأأأأأألة  
بقألخالقيقت، ثال سأأأأأأيمق اسأأأأأأتقالليتهق؛ ثمدراج األخالقيقت فر ثالية لجقن الم اجإة ثال .قبة التقبإة لمؤسأأأأأأسأأأأأقت  

إلومأقت عر األخالقيأقت لجميع الموظفير ثاألف اد  ميظومأة األمم المتحأدة؛ ثبأدء تقأديم دثرات دلةاميأة لتجأد أد الم
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مر غي  الموظفير ثلتقييم الفإقلية ثالكفقءة، بمق فر كلم مق  تحقا مر قيمة مققبل المقل مر ب امج اإفصأأأأأقي  
المقلر ثبيقن المصأأأأأأأأقل ع ثمحد  التوصأأأأأأأأيقت كقنت موجهة دل  الهيئقت التشأأأأأأأأ يعية، امق التوصأأأأأأأأيقت الثال   

ل  ال  سأأأأأأأأأأقء التيفيم ير للميظمقت المشأأأأأأأأأأقركةع ثج   تكميل التوصأأأأأأأأأأيقت ال سأأأأأأأأأأميَة  األخ   فكقنت موجهة د
 توصية غي  رسمية تضميت ا.ت احقت دضقفية إدخقل مةيد مر التحسييقت عل  ثظيفة األخالقيقتع 30 بأ

ثفر االسأأأأتإ او، اسأأأأتةيتج ان تقدمق كبي ا اح   فر تيفيم المإق ي  ثالتوصأأأأيقت كات الصأأأألة الواردة  - 38
ع ثمع كلأأم، مأأق  ال  تإير عل  الإأأد أأد مر الميظمأأقت مإأأقلجأأة اثجأأ  .صأأأأأأأأأأأأأأور  2010ر تق ي  الوحأأدة لإأأقي  ف

ثاا ات حةددت فر االسأأأتإ اوع فقد ثةجدت اثج  .صأأأور خطي ة فر مق  تإلا بقسأأأتقاللية ثظيفة األخالقيقت،  
ظيفأة مأق، بمأق فر كلأم  مثال ت تيبأقت تيطو  عل  ا دثاجيأة فر الوظيفأة، اث فر تطبيا الحأد الةمير لشأأأأأأأأأأأأأأاأل ث 

تقسأأأأأأأأيم مدة شأأأأأأأأال الوظيفة دل  عدة عقود متتقبإة، ثعدي ف و .يود تخا فت ة مق بإد شأأأأأأأأال الوظيفة عل  
ر سقء األ.سقي المإيية بقألخالقيقتع ثخالل الإقد المقضر، اةسيدت مسؤثليقت جد دة دل  ثظيفة األخالقيقت؛  

إييةع ث اد بشأأال كبي  عدد طلبقت الحصأأول عل  ثلملم  تإير تحد ث اختصأأقصأأقت ثظق   األخالقيقت الم
الخدمقت ثالمشأأأورة مر ثظيفة األخالقيقت فر حير ان مسأأأتويقت الموارد لم تواكل تلم الةيقدةع غي  ان تواف  

 مستو  كقأ مر الموارد لوظيفة األخالقيقت ش   اسقسر للوفقء بجميع المسؤثليقت المسيدةع

خالقيأقت، ليأقك درجأة عأقليأة مر االمتثأقل لمإأق ي  الوحأدة الصأأأأأأأأأأأأأأقدرة  ثفر مأق  تإلا بتإةية اقأقفأة األ - 39
ع ثخلا االسأأأأأأأأأأأأأأتإ او دل  انأ  لم يح   تقأدي  أةمك  فر تيقي  ب امج اإفصأأأأأأأأأأأأأأقي المأقلرع فهيأقك 2010عأقي  

صأأأأأأأإوبقت ثمطقلل ثمإضأأأأأأأالت اخالقية جد دة، مثال فر مق  تإلا بقلإمل عر بإد، ثالمكقء االصأأأأأأأطيقعر،  
اصأأأأأأل االجتمقعر، ثالشأأأأأأ اكقت بير القطقعير الإقي ثالخقص، ثمر الضأأأأأأ ثر  لوظيفة  ثاسأأأأأأتخداي ثسأأأأأأق ل التو 

األخالقيقت ان تإقلجهقع ثافقد االسأتإ او ايضأق فر تلكيد اليتق ج السأقبقة التر خلصأت دل  ان تإةية التإقثن 
  حد سأأأأأواء فر بير الوكقالت ثتشأأأأأجيع التبقدل بير الميظمقت ام ان حيويقن لتحقيا االسأأأأأتقاللية ثالمهيية عل 

ثظيفة األخالقيقت فر جميع الميظمقتع ثعمومق، اسأأأتةيتج فر االسأأأتإ او ان  مر األسأأأقسأأأر مواصأأألة تإةية 
 ثظيفة األخالقيقت لضمقن مستويقت المسقءلة ثاليةالة المتو.إة مر جميع موظفر ميظومة األمم المتحدةع

 
 ( JIU/REP/2021/6) ادارة استمراريع األعم ل في متسس ت منظومع األمم المتحدة    

.بل عقد مر الةمر، اكملت الوحدة اسأتإ اضأهق األثل السأتم ارية األعمقل فر مؤسأسأقت ميظومة األمم  - 40
(، الم  ثجدت في  ان امة ممقرسأأأأأأأأأأقت حد ثة الإهد ثان  ليس ليقك سأأأأأأأأأأو  عدد JIU/REP/2011/6المتحدة   

.ليل مر الميظمقت التر لد هق سأيقسأقت اث خطد السأتم ارية األعمقلع ثكقن الهدأ مر لما االسأتإ او لمسأللة 
حليل اط  السأأيقسأأقت ثالقدرات ثالممقرسأأقت الحقلية المتبإة فر مؤسأأسأأقت ميظومة ددارة اسأأتم ارية األعمقل لو ت 

األمم المتحأدةع فوةجأد ان مإظم الميظمأقت لأد هأق حأقليأق اط  ثخطد السأأأأأأأأأأأأأتم اريأة األعمأقل، غي  ان الميظمأقت 
حواد  المشأأأقركة ال تسأأأتفيد فر كثي  مر األحيقن مر الف ص المتقحة السأأأتخالص الدرثس المسأأأتفقدة بإد ث.وف  

مةخلة بسأأأأأي  الإمل، فهر درثس مر شأأأأألنهق ان تسأأأأأهم فر .درة الميظمة عل  المجقبهةع ثمإظم الميظمقت تفتق   
ع  ايضأأق دل  اثج  تفقعل ميتظمة ثموضأأوعية مع الوظيفة المإيية بإدارة المخقط  فر المؤسأأسأأةع ثيجل ان تةشأأجَّ

يفتير فر تحأأد أد المخأأقط  ثالتصأأأأأأأأأأأأأأد  لهأأقع ثعل   اثجأ  التفأأقعأل التكميليأأة تلأأم ألنهأأق .أد تكون مفيأأدة لكلتأأق الوظ 
المسأتو  التيفيم ، تتسأم القدرة عل  تيسأيا ثتيفيم الإمليقت المتصألة بقسأتم ارية األعمقل بقلتفقثت، ثيإتمد مإظم 
الميظمقت عل  شأباة للميسأقير، يمايهم االسأتفقدة مر التدريل، ثثضأوي المسأقءلة، ثتحد د األدثار ثالمسأؤثليقت  

ثاسأتةيتج فر االسأتإ او ايضأق ان الممقرسأقت المتصألة بتإهد خطد اسأتم ارية األعمقل ثاختبقرلق    بشأال افضألع 

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2021/6
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2011/6
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ثاسأتإ اضأهق، ثلر ممقرسأقت  تمثل دثرلق فر دعداد الموظفير لمواجهة األحدا  المخلة بسأي  الإمل ثمدراج ددارة 
مق  ؤد  دل  ثضأأأأع خطد السأأأأتم ارية اسأأأأتم ارية األعمقل فر الإمليقت، كثي ا مق تفتق  دل  الد.ة ثاالنضأأأأبق ، م 

 عاألعمقل تفتق  دل  الفإقلية ثتكون فر بإل األحيقن مإقدة للاقية 

اختبأقرا مر اختبأقرات اإجهأقد فر الةمر الحقيقر خضأأأأأأأأأأأأأأإأت لأ  ددارة   19-ثشأأأأأأأأأأأأأأالأت جأق حأة كوفيأد - 41
وسأأيع نطقا ط ا ا  اسأأتم ارية األعمقل، ثاتقي للإد د مر الميظمقت ف صأأة لصأأقل ممقرسأأقتهق، بوسأأق ل ميهق ت 

الإمل عر بإد، ثثضأأأأأأأأأأأأع سأأأأأأأأأأأأيقسأأأأأأأأأأأأقت اكث  م ثنة فر مجقل الموارد البشأأأأأأأأأأأأ ية، ثر.مية اإج اءات اإدارية 
الصأأأأأأأأأأأأأألأةع ثعل  اليقيل مر كلأم، اد  طول مأدة االختالالت دل  تفأق.م المخأقط  المتإلقأة بأقلسأأأأأأأأأأأأأأالمأة  كات

درجت فر التق ي  المتإلا بقالستإ او،  ، اة 19-ثالصحة المهييتيرع ثاشقرت دراسة حقلة متإلقة بجق حة كوفيد
دل  المية تقييم الدرثس المسأأتفقدة ثالممقرسأأقت الجيدة خالل الجق حة مر اجل تإةية ددارة اسأأتم ارية األعمقل  

 ثاالستإداد بشال افضل للحواد  المخلة بسي  الإمل فر المستقبل ثالتصد  لهقع

عيصأأأأ ا تاطر مجقالت رفيإة المسأأأأتو    11ق ثثفقق لالسأأأأتإ او، ا.ت ةحت عيقصأأأأ  اسأأأأقسأأأأية عددل - 42
تخا دصأدار السأيقسأقت، ثكملم عيقصأ  متصألة بخطد اسأتم ارية األعمقلع ثمر تلم الإيقصأ ، التر يةشأقر  
عل  ال  سأأأأأأأأأأقء التيفيم ير اسأأأأأأأأأأتإ اضأأأأأأأأأأهق مققبل األط  التر يإتمدثنهق، ان تدعم اتبقف نهج شأأأأأأأأأأقمل فر ددارة  

ت توصأأأيقت رسأأأمية تهدأ دل  تإةية ددارة اسأأأتم ارية األعمقل  اسأأأتم ارية األعمقلع ثتضأأأمر االسأأأتإ او سأأأ 
توصية   19ث.درة الميظمقت عل  المجقبهة داخل ميظومة األمم المتحدةع ثج   تكميل التوصيقت ال سمية بأأأأأ 

غي  رسأأأمية مر شأأألنهق ان تفضأأأر دل  دا اء التوصأأأية ال سأأأمية ث/اث مواصأأألة تإةية ددارة اسأأأتم ارية األعمقل  
 األمم المتحدةعداخل ميظومة 

 
 التحويق ت -دال   

ة ثحأدة التفتيش المشأأأأأأأأأأأأأأت كأة عل  االنتهأقكأقت المةعومأة لانظمأة ثالقواعأد ثغي لأق مر اإج اءات   - 43 ت ك 
المإمول بهأأق مر جأأقنأأل ال  سأأأأأأأأأأأأأأأقء التيفيأأم ير، ثر سأأأأأأأأأأأأأأأقء ليئأأقت ال .أأقبأأة الأأداخليأأة، ثمسأأأأأأأأأأأأأأؤثلر الميظمأأقت  

ل موظفر الميظمقت التر ال توجد لد هق .درات داخلية عل  الموظفير، ثبصأأأأأورة اسأأأأأتثيق ية، مر جقن  غي  مر
 ، تلقت الوحدة خمس شاقث ع2021دج اء التحقيققتع ثخالل عقي 

 
 وتنفا ه   المشترلع  التفتيش  وحدة  توصي ت  قاول ه ء - 

 نظ   التتبم الشبكي   

لت  فر عقي  - 44 تطبيقق مر التطبيققت الحيوية ، ثاصب  2012استحدات الوحدة نظقي التتبع الشبار ثشاَّ
للوحدة ثللميظمقت المشأقركة عل  حد سأواءع ث.د اابت ان  اداة شأباية اسأقسأية ل صأد ثتحد ث حقلة التوصأيقت 
الف لجقن ال .قبة   ثاإبالي عر .بولهق ثتيفيملقع ثبقإضأأأأأأأأقفة دل  الوحدة ثالميظمقت المشأأأأأأأأقركة فيهق،  تةا د اط م

 ي ثتققري وعثثفود الدثل األعضقء عل  اليظق

،  وف  ماتأل 70/257مر . ارلأق   13، ثالفق ة  70/247مر . ار الجمعيأة الإأقمأة  107ثثفقأق للفق ة   - 45
مة خدمقت االسأتضأقفة ثالصأيقنة ليظقي التتبع الشأبار ميم تكيولوجيق المإلومقت ثاالتصأقالت التقبع لامقنة الإق

ثلم تسأأأأأأأأأأأجل ا  اضأأأأأأأأأأأط ابقت كب   فر تشأأأأأأأأأأأايل ،   2021ع ثمع ان اليظقي ظل يإمل طوال عقي 2018عقي 
 الت ليقك صأأإوبقت تتإلا بيوعية خدمقت الدعمع فإملية حل المسأأق ل التقيية مق الت تسأأتا ا ث.تق اطول   مق

 دمون عدة شاقث  دل  الوحدة فر لما الصددعمر ك  .بل، ث.د .دي المستخ

https://undocs.org/ar/A/RES/70/247
https://undocs.org/ar/A/RES/70/247
https://undocs.org/ar/A/RES/70/257
https://undocs.org/ar/A/RES/70/257
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سأأأأأأيوات عل  الإملية، اصأأأأأأب  عل    10ثتق  الوحدة بلن تشأأأأأأايل لما التطبيا، بإد م ثر اكث  مر   - 46
 بأدث يقأل عر المسأأأأأأأأأأأأأأتو  األمثأل، ثبألن خب ة الجهأة المقأدمأة لخأدمأقت الصأأأأأأأأأأأأأأيأقنأة ثالأدعم  ماتأل تكيولوجيأق  مأق

ث.قعدة البيقنقت األسأأقسأأية ربمق لر دثن المسأأتو  المطلوو، بقليظ    المإلومقت ثاالتصأأقالت( فر الب امجيقت
 دل  ان الماتل تول  مهمة الدعم مر الجهة التر استحدات األداة  مقدي خدمقت خقرجر(ع

ثممق جإل اسأأأأأأتإ او اليظقي اثلوية مر اثلويقت الوحدة الصأأأأأأإوبقت المتإلقة بصأأأأأأيقنت ، ثعم  لما  - 47
  عدة طلبقت تتإلا بتحسأأأييقت لم يار مر الممار ددخقلهق عل  خقصأأأيقت  ثسأأأبل  اليظقي، ثعدي االسأأأتجقبة دل

الدخول دلي ع ثكلفت الوحدة م كة األمم المتحدة الدثلر للحوسأبة بدراسأة صأالحية نظقي التتبع الشأبار الحقلر  
دراسأأأأأة،  لمواصأأأأألة الإمل بفإقلية لفق دة ثحدة التفتيش المشأأأأأت كة ثاصأأأأأحقو المصأأأأألحة فيهقع ثفر دطقر لمو ال

اج   الم كة تقييمق تقييق ثثظيفيق لميصأأأة اداة التتبع الشأأأبار الحقلية لتقييم ميصأأأة اليظقي الحقلية، ثاسأأأتإ و 
 الواق ا ثسبل الدخول دل  الميصة ثاج   مققبالت ميظمة مع طق فة مر اصحقو المصلحةع

  دج اءات لالسأأأأأأأأأأأتإقضأأأأأأأأأأأة ثبإد دراسأأأأأأأأأأأة متلنية لتق ي  الم كة، دن الوحدة مقتيإة بلن  فر غيقو ا - 48
اليظقي، سأأأأأأيتإ و اليظقي لاعطقل بشأأأأأأال متةا د، ثسأأأأأأيصأأأأأأب  عديم الفق دة بقليسأأأأأأبة للوحدة ثألصأأأأأأحقو   عر

المصأأأأأأأأأألحة الم ر يإتمدثن علي ع ث.د درس الم كة عدة خيقرات إنشأأأأأأأأأأقء نظقي بد لع ثخيقر االسأأأأأأأأأأتإقضأأأأأأأأأأة  
ي ة مإيية بقل .قبة فر ميظومة األمم اليظقي بتطبيا تسأأأأأأأأأتخدم  بيجقي ثعل  نطقا ثاسأأأأأأأأأع عدة كيقنقت كب  عر

دمجأأقن فر تكأأقليف الت خيا؛  المتحأأدة خيأأقر لأأ  مةايأأقع ثالمةايأأق لر ان الأأدعم التقير ثصأأأأأأأأأأأأأأيأأقنأأة التطبيا مأأة
ثالب مجية مصأأأأأممة خصأأأأأيصأأأأأق ألعمقل ال .قبة، ثبقإضأأأأأقفة دل  الوحدة الخقصأأأأأة بتتبع التوصأأأأأيقت ثرصأأأأأدلق 

تسأألسأأل سأأي  عملية االسأأتإ اوع ثبقسأأتخداي الإد د مر كيقنقت ثاإبالي عيهق، تشأأمل الب مجية .درة خقصأأة ب 
 األمم المتحدة األخ   ليفس اليظقي، دن ف صة التإلم ميهق ثتبقدل المإلومقت ميةة مر المةايق البقر ةع

ثاسأأأأأأأأأأأأأأتيأقدا دل  الميأق.شأأأأأأأأأأأأأأقت التر ج ت مع الجهأة بأق إأة الب مجيأة ثمع ليئأقت ال .أقبأة التأقبإأة لامم  - 49
تسأأأأأأأأتخدي الب مجية، يقدر الم كة ان تكقليف تشأأأأأأأأايلة الت كيل األثلر ثالتدريل ثت حيل البيقنقت المتحدة التر 

دثالر للت اخيا ثالدعمع   30 000دثالر، مع تكلفة سأأأأأأأأأأأيوية متك رة تبل    100 000سأأأأأأأأأأأتصأأأأأأأأأأأل دل  حوالر 
حوالر  الخيأأقر ا خ ، ثلو تطبيا موصأأأأأأأأأأأأأأ  بأأ  يقوي عل  الهياأأل التطبيقر لليظأأقي الحأأقلر، فسأأأأأأأأأأأأأأيال    امأأق

دثالر السأأأأأأأأتحداا ع ثرغم ان تكقليف االسأأأأأأأأتحدا  لر نفققت لم ة ثاحدة ثان األمقنة الإقمة لامم   550 000
المتحدة سأأأأتواصأأأأل توفي  الت تيبقت الحقلية المتإلقة بقالسأأأأتضأأأأقفة ثالصأأأأيقنة، فإن لما الحل لر  ةيل المخقط   

لخيقرات، بوسأق ل ميهق دج اء اسأتإ او شأقمل،  الم تبطة بقليظقي الحقلرع ثسأتسأإ  الوحدة دل  مواصألة تقييم ا
، للخقصيقت الوظيفية التر تتيحهق الب مجيقت المتخصصةع ثفر انتظقر تواف  2022فر ال بع األثل مر عقي 

 ع2022التمويل، تإتةي الوحدة المضر .دمق بقلخيقر الم  ث.ع علي  االختيقر .بل نهقية ال بع الثقنر مر عقي 

التفتيش المشت كة موافقة الجمعية الإقمة عل  التمقس تمويل مر الموارد الخقرجة    ثلملم تطلل ثحدة - 50
عر الميةانية مر الدثل األعضأأأأأأقء التر .د تكون مسأأأأأأتإدة لتمويل التكقليف األثلية ثتكقليف الت خيا ثالدعم 

قر الثقنرع ثتةلتمس الال مة للسيوات الثال  األثل  فر دطقر الخيقر األثل؛ اث تكلفة االستحدا  فر دطقر الخي 
ايضأأأأأأأأأأق الموافقة عل  ان تدرج الوحدة تكلفة الت خيا ثالدعم السأأأأأأأأأأيويير فر مقت ي ميةانيتهق السأأأأأأأأأأيوية اعتبقرا 

 ، دكا ث.ع اختيقر المفتشير عل  الخيقر األثلع2024عقي   مر
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 عدد التوصي ت   

ثال سأأأأق ل الموجهة دل   يشأأأأي  الجدثل ادنقو دل  متوسأأأأد عدد التوصأأأأيقت حسأأأأل التققري  ثالممك ات - 51
 ع2021فر عقي  5,3اإدارة، ث.د بل  

 
 2021- 2015عدد تق رير وحدة التفتيش المشترلع وم لراته  ورس ئله  الموجهع الى اإلدارة وتوصي ته  في الفترة    

 المجموف 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 
         الموجهع الى اإلدارةالتق رير والم لرات والرس ئل          

 51 6 7 7 6 9 11 5 متإلقة بقلميظومة كال ثبإدة ميظمقت
 39 1 1 3 1 2 25 6 متإلقة بميظمة ثاحدة

 90 7 8 10 7 11 36 11 مجموع التق رير والم لرات والرس ئل الموجهع الى اإلدارة 

         التوصي ت
 343 33 56 44 49 56 74 33 متإلقة بقلميظومة كال ثبإدة ميظمقت

 87 4 4 14 3 20 26 16 متإلقة بميظمة ثاحدة
 432 37 60 58 52 76 100 49 مجموع التوصي ت 
 4,8 5,3 7,5 5,8 7,4 6,9 2,8 4,5 متوسط عدد التوصي ت حسب الن تج 

 
 ع2022نظقي التتبع الشبار، كقنون الثقنر/ يق    :المصدر 
  

 التوصي ت المت لقع ب لمنظومع لكل والتوصي ت المت لقع بمنظمع واحدة م دالت قاول وتنفا     

فر المق ة  81مق .درو   2020دل    2013بل  متوسأأد مإدل .بول التوصأأيقت الصأأقدرة فر الفت ة مر  - 52
ال  فر المق ة بقليسأأبة للتققري  المتإلقة بقلميظومة ك 72بقليسأأبة للتققري  ثالممك ات المتإلقة بميظمة ثاحدة، ث 

ع ثخالل الفت ة نفسأأأأأأأأأأأهق، بل  مإدل تيفيم التوصأأأأأأأأأأأيقت المقبولة فر التققري  ثالممك ات  ( 1   انظ  الشأأأأأأأأأأأال ادنقو(
فر المق ة، ثكقن المإدل اعل  .ليال بقليسأأأأأأأأأأأأأبة للتققري  ثالممك ات المتإلقة  70المتإلقة بميظمة ثاحدة مق .درو  

 فر المق ةع 76بقلميظومة كال دك بل  

ة عل  الميظمأأقت لمأأق اتخأأمتأأ  مر دج اءات لتيفيأأم توصأأأأأأأأأأأأأأيأأقتهأأقع ثيبير الم فا الثأأقلأأث ثتثير الوحأأد - 53
لما التق ي  حقلة .بول الميظمقت المشأقركة توصأيقت ثحدة التفتيش المشأت كة ثتيفيملق للتوصأيقت المقبولة  مر
 ع2020-2013الفت ة  فر
 

 __________ 

، لم يقأدي ب نأقمج األمم المتحأدة اإنمأق ر ثب نأقمج األمم المتحأدة للبيئأة ثماتأل األمم المتحأدة المإير  2022كأقنون الثأقنر/ يأق    حت    (1  
ربمق يفسأأأأأأ    19-ع ثتلجيل اجتمقعقت مجقلس اإدارة بسأأأأأأبل جق حة كوفيد2020بقلمخدرات ثالج يمة ا  مدخالت فر مق  تإلا بإقي 

 ع2021ردة مر بإل الميظمقت فر عقي انخفقو مإدل المدخالت الوا
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 ( 2020- 2013توصي ت المقاولع ) متوسط م دل قاول توصي ت وحدة التفتيش المشترلع وم دل تنفا  ال   

  بقليسبة المئوية(   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ع2022نظقي التتبع الشبار، كقنون الثقنر/ يق    :المصدر 
  

 األثر المنشود   

، ان تأأدرج فر م فا تق ي لأأق السأأأأأأأأأأأأأأيو   75/270طلبأأت الجمعيأأة الإأأقمأأة دل  الوحأأدة، فر . ارلأأق   - 54
دحصأأأأأقءات سأأأأأيوية عر حقلة .بول الميظمقت المشأأأأأقركة للتوصأأأأأيقت ثتيفيملق لهق، ثفقق لفئقت األا  الميشأأأأأود 

متوسأأأأأأأأد مإدل .بول  ثامتثقال لملم الطلل، اعدت الوحدة دحصأأأأأأأأقءات عر   المحددة فر نظقي التتبع الشأأأأأأأأبارع
ثاعل    توصأأأأأأأأيقت الوحدة ثمإدل تيفيم توصأأأأأأأأيقتهق المقبولة حسأأأأأأأأل فئة األا  الميشأأأأأأأأود  انظ  الم فا ال ابع(ع

المإدالت مر حيث التوصأأأأأأأأأيقت ثتيفيملق عل  حد سأأأأأأأأأواء لر التوصأأأأأأأأأيقت التر ت كة عل  تحسأأأأأأأأأير اإدارة  
إدل .بول ثتيفيم التوصأأيقت التر تهدأ دل  ثتوج  الوحدة االنتبقو دل  م خالل تإةية الضأأوابد ثاالمتثقلع مر

تحسأأأأأير التيسأأأأأيا ثالتإقثن فيمق بير الميظمقت المشأأأأأقركة، ثتإةية االتسأأأأأقا ثالتيسأأأأأيا، ثتحقيا ثفورات مقلية 
 كبي ة م ة ثاحدة اث بصورة متك رةع

ثسأأأأتواصأأأأل الوحدة مق تقوي ب  مر متقبإة مع الميظمقت المشأأأأقركة بشأأأألن اسأأأأبقو انخفقو مسأأأأتو   - 55
  ،غي  ان الوحدة تشأأأأأأأجع ايضأأأأأأأق األجهةة التشأأأأأأأ يعية ثمجقلس اإدارة   ول ثتيفيم التوصأأأأأأأيقت الممكورة اعالوع.ب 

 عل  نفس اليحوع المسللةثكملم لجقن ال .قبة عل  مجقبهة اإدارة فر مؤسسة كل ميهق كر تتقبع 
  

72 72

81

76 76

70

جميع تققري  الوحدة ثممك اتهق متإلقة بقلميظومة كال ثبإدة ميظمقت متإلقة بميظمة ثاحدة 

مإدل القبول مإدل التيفيم

https://undocs.org/ar/A/RES/75/270
https://undocs.org/ar/A/RES/75/270
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 الفصل الث ني 
 2022التوق  ت ل      

مية دل  دلاقء اث تقليل الإد د مر بإثقت ثانشأأأطة السأأأف  المتإلقة الإقل   19- اد  اسأأأتم ار جق حة كوفيد  - 56
ثفر لما الصأدد، سأتظل   ع 2022ثعل  األرج  ان لما االتجقو سأيسأتم  فر عقي   ؛ 2021بقلمشأقريع المق رة لإقي 

 عالبيقنقت  االستإ اضقت تج   مر خالل اسقليل بد لة، ال سيمق فر الم حلة الحيوية التر تخا جمع 

ثتمشأيق مع الممقرسأقت الجيدة السأق دة حقليق فر األثسأق  المإيية بقل .قبة، سأتقوي الوحدة بإملية تقييم  - 57
ثسأأأأأأأأأأأأأأتسأأأأأأأأأأأأأأإ  دل  تحأد أد   ع2013ألدا هأق الإأقي ميأم التقييم الأماتر الأم  اةج   فر عأقي   2022كاتر فر عأقي  

إقلجتهق كر تكون .قدرة بشأال  الثا ات اث اثج  .صأور، سأواء كقنت داخلية اث خقرجية، التر يمار سأدلق اث م
ثسأأيبحث التقييم الماتر سأأبل مواصأألة تإةية الوحدة    افضأأل عل  االضأأطالف بوال تهق ثفقق ليظقمهق األسأأقسأأرع

مر حيأث الحفأقظ عل  اسأأأأأأأأأأأأأأتقالليتهأق ثتحسأأأأأأأأأأأأأأير ادا هأق فر مجأقالت مثأل دطأقرلأق التيظيمر ثمواردلأق األخ  ،  
ثسأأأأأأأأأأأأأأتيظ  الإمليأة   ميهجيأقتهأق، ثنوعيأة ميتجأقتهأق ثفأق أدتهأقعثعمليأقت التخطيد التر تقوي بهأق، ثممأقرسأأأأأأأأأأأأأأقتهأق ث 

سأأأأأأأبل تإةية تواصأأأأأأأل الوحدة ثتفقعلهق مع الدثل األعضأأأأأأأقء فر األجهةة التشأأأأأأأ يعية ثمجقلس اإدارة ثمع  فر
ثسأأأأتوف  الإملية ايضأأأأق اسأأأأقسأأأأق لتيقي  اإطقر االسأأأأت اتيجر للوحدة،   ال  سأأأأقء التيفيم ير للميظمقت المشأأأأقركةع

 ألداء ثمؤش ات األداء ثالمقق يس المحددة التر يمار اإبالي عر اداء الوحدة عل  اسقسهقعسيمق خطة ا ثال

ثسأأأأأأأأأأأأأتظل الجهود الداخلية األخ   موجهة نحو تحقيا كفقءة عملية االسأأأأأأأأأأأأأتإ او ثجودة التققري ،  - 58
ظفير ثالمفتشأأأير ثسأأأيشأأأال تدريل المو  ظل التةاي اقبت بقواعد الوحدة ثمإق ي لق ثمج اءات عملهق الداخليةع فر

 ثتإةية مهقراتهم سمة مر سمقت لمو الإمليةع

ثفر دطقر اسأت اتيجية االتصأقل التر تإتمدلق الوحدة، سأتواصأل الوحدة السأإر دل  تحسأير ميتجقتهق  - 59
فر مجقل االتصأأأأأأأقل مر اجل دطالف مختل  جهقتهق صأأأأأأأقحبة المصأأأأأأألحة عل  السأأأأأأأمقت البقر ة مر تققري لق 

ثسأأأأأتيظ  الوحدة فر سأأأأأبل لتقوي بشأأأأأال افضأأأأأل بدمج عملية دعداد لمو الميتجقت   ةعشأأأأأال موجةات ميسأأأأأَّ   فر
 االستإ او طوال مدت  ثتوف  األدثات ثالتدريل للموظفير لتطوي  الميتجقتع فر

، سأتخطد الوحدة ايضأق للمضأر .دمق فر ددخقل تحسأييقت عل  نظقمهق للتتبع الشأبار  2022ثفر عقي  - 60
ثفر انتظقر الحصأأأأأأأأأأول عل    صأأأأأأأأأأيقتهق ثتيفيملق ثرصأأأأأأأأأأد تلم الحقلة ثاإبالي عيهقع مر اجل تتبع حقلة .بول تو 

اعالو(، سأأأأأأأأأأأأأتسأأأأأأأأأأأأأإ  الوحأدة دل  البأدء فر اتخأقك دج اءات    50الموافقأة الال مأة مر الجمعيأة الإأقمأة  انظ  الفق ة 
 عبقلتق ي   ة مطلع السية ب ية تلمير الموارد ثالش ثف فر عملية االستحدا  ثالتدريل خالل الفت ة المشمول  فر 

دل  التواصأل مع ال  سأقء التيفيم ير للميظمقت   2022ثسأتوج  المبقدرات الم كةة عل  الخقرج فر عقي  - 61
المشأأأأأأأأقركة، ثاألجهةة التشأأأأأأأأ يعية، ثمجقلس اإدارة، ثغي لق مر ليئقت ال .قبةع ثسأأأأأأأأتكون ال سأأأأأأأأقلة الموجهة دل  

ةية عمل الوحدة، ثتوجي  االنتبقو دل  المية .بول لر تشأأأأأأأأأجيع دشأأأأأأأأأقرات ميهم فر مجقل تإ ال  سأأأأأأأأأقء التيفيم ير  
ع ال  سقء التيفيم ون ايضق عل  مةيد مر التجقثو فر تفقعلهم مع  الوحدة، ثال سيمق   التوصيقت ثتيفيملقع ثسيةشجَّ

فر ط ي مواضأأأأأأأأأأأيع لالسأأأأأأأأأأأتإ او تكون ميقسأأأأأأأأأأأبة ثمهمة ثكات اثلوية عقلية بقليسأأأأأأأأأأأبة لمؤسأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأقتهم ثغي لق  
ة األمم المتحدةع ثبقليظ  دل  التقدي الملموس الم  حققت  الوحدة فر لما المجقل المؤسأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأقت فر ميظوم  مر 

تققري لق ثالتوصأأأأأيقت الواردة   المهم فر السأأأأأيوات األخي ة، سأأأأأتواصأأأأأل الوحدة جهودلق ال امية دل  تإةية اليظ  فر 
قت، سأأأأأأتسأأأأأأتفيد الوحدة  ثفر لمو الإملي  جقنل األجهةة التشأأأأأأ يعية ثمجقلس اإدارة للميظمقت المشأأأأأأقركةع  فيهق مر 

، 2021ال    المفيدة التر جةمإت خالل االجتمقف المإقود مع جهقت التيسأأيا التقبإة لهق فر ا لول/سأأبتمب    مر 
  عثكملم خالل االجتمقعقت المإقودة مع ليئقت ال .قبة ثآليقت التيسيا األخ   
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 الفصل الث لث 
 2022برن مج ال مل ل      

التفتيش المشأأأأأأأأأأأأت كة، عيد دعداد ب نقمج عملهق، فر مقت حقت االسأأأأأأأأأأأأتإ اضأأأأأأأأأأأأقت المقدمة نظ ت ثحدة   - 62
الميظمقت المشأأأأأقركة فيهق ثكملم مر ليئقت ال .قبة ثالتيسأأأأأيا التقبإة لميظومة األمم المتحدة ثمر المفتشأأأأأير   مر 

، 2022  الثقنر/ يق     ثيشأأأأمل ب نقمج الإمل اليهق ر الم  اعتمدت  الوحدة فر دثرتهق المإقودة فر كقنون   انفسأأأأهمع 
 السقبع(ع  خمسة مشقريع تتإلا بقلميظومة كال ثاستإ اضق ثاحدا لشؤثن التيظيم ثاإدارة  انظ  الم فا 

سأأأأأأأأأأأأتة مشأأأأأأأأأأأأقريع جد دة، ت د ادنقو موجةات لهق، ثكملم  2022ثتتضأأأأأأأأأأأأمر خطة عمل الوحدة لإقي  - 63
لة مر عقي   ع2021المشقريع الأمةَ حَّ

 
 2022ع في برن مج ال مل ل     موجزات للمش ريم المدرج  
 ترتاب ت ال مل المرنع في متسس ت منظومع األمم المتحدة   

ت تيبأقت الإمأل الم نأة لر تإأد الت طوعيأة لسأأأأأأأأأأأأأأقعأقت ث/اث امأقكر الإمأل الإأقديأة،  ةتفا عليهأق بير  - 64
إمل لمو جةءا  ثتشأأأأأأأال ت تيبقت ال الموظفير ثمد  يهم ثفقق للسأأأأأأأيقسأأأأأأأقت الداخلية المإمول بهق فر الميظمقتع

السأأأأأأأأيقا األعم للتوا ن بير الإمل ثالحيقة الشأأأأأأأأخصأأأأأأأأية، ثتهدأ دل  تإةية امور ميهق رفقو موظفر األمم  مر
 المتحدة ثحوافةلم ثمنتقجيتهم بشال عقيع

، اج ت الوحدة اسأأأأأأأتإ اضأأأأأأأق لت تيبقت الإمل الم نة فر مؤسأأأأأأأسأأأأأأأقت ميظومة األمم 2012ثفر عقي  - 65
إأت دل  تقييم مةالقهق  JIU/NOTE/2012/4المتحأدة   ( بحثأت فيأ  مسأأأأأأأأأأأأأأللة ثجود ت تيبأقت عمأل م نة ثسأأأأأأأأأأأأأأَ

ثخلا االسأتإ او دل  غيقو االتسأقا عل  صأإيد ميظومة األمم المتحدة ثمل  اسأتخداي   ثممقرسأقتهق الجيدةع
 بقت مختلفةعشت  المصطلحقت لوص  ت تيبقت متشقبهة ثاحيقنق ت تي 

تقييمق للسأيقسأقت ثالممقرسأقت الحقلية التر تاطر   2022ثسأيقدي االسأتإ او الم  سأيةج   فر عقي   - 66
ثسأأأأأياون مفيدا فر دراسأأأأأة الكيفية التر طبقت بهق الميظمقت المشأأأأأقركة ت تيبقت الإمل    ت تيبقت الإمل الم نةع

قة بقلإمل عر بإد، بمق فر كلم فر ظل جق حة  الم نة الخقصأأأأأأأأأة بهق ثنقحتهق، ثال سأأأأأأأأأيمق اثج  الم ثنة المتإل
ايضأأأأأأأق فر تحد د الصأأأأأأأإوبقت ثالدرثس المسأأأأأأأتفقدة ثالممقرسأأأأأأأقت الجيدة ثالف ص ثسأأأأأأأياون مفيدا ع 19-كوفيد

المتأقحأة فر محأقثلأة لالسأأأأأأأأأأأأأأتفأقدة بشأأأأأأأأأأأأأأاأل تأقي مر اإماأقنأقت الكأقميأة فر ت تيبأقت الإمأل لأمو مر حيأث تحقيا  
 ميع األبإقد كات الصلةعالكفقءة ثالفإقلية فر الميظمقت مر ج

 
 المتحدة   است راض السي س ت والمم رس ت المت لقع ب لصحع والس مع ال قلاتان في متسس ت منظومع األمم   

دن مجقل الصأأأأحة ثالسأأأأالمة الإقليتير ما س فر ميظومة األمم المتحدة مر خالل المفهوي الققنونر  - 67
خالل السأأيقسأأقت ثالممقرسأأقت المتإلقة بقلصأأحة ثالسأأالمة  لواجل الإيقية بقلموظفير، ثبشأأال عملر اكث  مر  

ث.د  ادت الجهود المبمثلة عل  نطقا    المهييتير عل  صإيد الميظمقت ثعل  نطقا الميظومة عل  حد سواءع
األمم المتحدة للصأأأأأأحة الإقلية ثال فقو فر ماقن ميظومة الميظومة فر السأأأأأأيوات األخي ة ثتشأأأأأأمل اسأأأأأأت اتيجية  

( التر توف  نهجق شأأأأأأأأأأأأقمال لتلبية احتيقجقت موظفر األمم المتحدة ثالشأأأأأأأأأأأأباقت المهيية 2023-2018الإمل  
المتأقحأة مر خالل اللجيأة اإداريأة ال فيإأة المسأأأأأأأأأأأأأأتو  التأقبإأة لمجلس ال  سأأأأأأأأأأأأأأقء التيفيأم ير فر ميظومأة األمم 

االسأأت اتيجية بيقنق موجةا للكيفية التر ثتقدي    المتحدة المإير بقلتيسأأيا مثل ميتد  الصأأحة ثالسأأالمة المهييتيرع

https://undocs.org/ar/JIU/NOTE/2012/4
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يمار بهق لمؤسأأأأأأأأأسأأأأأأأأأقت ميظومة األمم المتحدة:  ا( دنشأأأأأأأأأقء امقكر عمل تإة  الصأأأأأأأأأحة ثالسأأأأأأأأأالمة الإقليتير  
ثالبدنيتير؛  و( دعداد خدمقت نفسأأأأأأأأأأأأية اجتمقعية عقلية الجودة ثتقديمهق ثتقييمهق؛  ج( تقديم الدعم للموظفير 

ثركةت    د( ضأأأأأأأأمقن الموارد الكقفية لتقديم الخدمقتع قلصأأأأأأأأحية الإقلية؛الم ر يإقنون مر مشأأأأأأأأقكل متصأأأأأأأألة ب 
الميظمقت المشأأأأقركة ايضأأأأق مواردلق عل  مإقلجة المبقدرات المتصأأأألة بقلصأأأأحة ثالسأأأأالمة الإقليتير فر سأأأأيقا 

 فر  يقدة شدة الحقجة دل  موارد دضقفية فر بإل المبقدراتع 19-تسبل جق حة كوفيد

لتر .قمت بهق الوحدة جوانل مر ثاجل توفي  ال عقية ثالسأأأأالمة ثالصأأأأحة  ثشأأأأملت االسأأأأتإ اضأأأأقت ا - 68
، ثالإال.قت بير اإدارة  (JIU/REP/2011/1)المهييتير، مثل االسأأأأأأأأأأأأأتإ اضأأأأأأأأأأأأأقت المتإلقة بقلخدمقت الطبية 

، ثاسأتإ او ددارة اسأتم ارية  (JIU/REP/2012/2)، ثاإجق ة الم ضأية (JIU/REP/2011/10)ثالموظفير 
االسأأأتإ او اثل اسأأأتإ او   كة اسأأأقسأأأق ثسأأأياون لما   (عJIU/REP/2021/6األعمقل الم  اةج   مؤخ ا  

 عل  السيقسقت ثالممقرسقت المتإلقة بقلصحة ثالسالمة الإقليتير فر مؤسسقت ميظومة األمم المتحدةع

ثسأأيوف  االسأأتإ او تقييمق للسأأيقسأأقت ثالممقرسأأقت الحقلية التر تاطر الصأأحة ثالسأأالمة الإقليتير،   - 69
ثسأأيشأأمل االسأأتإ او ايضأأق  صأأق للتصأأد  ألا  الجق حةعثكملم السأأيقسأأقت ثالممقرسأأقت التر ثضأأإت خصأأي 

تقييمق لمهقي الموظفير ثخدمقتهم القق مة التر تدعم مبقدرات ال فقو، ثالممقرسأأأأأأأأأقت الجيدة ثالدرثس المسأأأأأأأأأتفقدة  
 عل  نطقا ميظومة األمم المتحدة ثفر ميظمقت ث.طقعقت اخ   ممقالة خقرج الميظومةع

 
 واإلدارة في صندوق األمم المتحدة للسك ن است راض شتون التنظيم    

بوصأأأأأأأأف  ثكقلة األمم المتحدة ال  يسأأأأأأأأية   1969بدا صأأأأأأأأيدثا األمم المتحدة للسأأأأأأأأاقن عمل  فر عقي   - 70
ثالصأأأأيدثا جهق  ف عر للجمعية الإقمة يإقلج ايضأأأأق مسأأأأق ل السأأأأاقن  المإيية بقلصأأأأحة الجيسأأأأية ثاإنجقبيةع

إقثن الصأأيدثا مع مؤسأأسأأقت ميظومة األمم المتحدة األخ  ، ثال سأأيمق ثيت   ثالتيمية، ثالمسأأقثاة بير الجيسأأيرع
فر مجأأقالت التيميأأة ثالإمأأل اإنسأأأأأأأأأأأأأأأقنر  ب نأأقمج األمم المتحأأدة المشأأأأأأأأأأأأأأت ك المإير بفي ثس نقا الميأأقعأأة 
 البش ية/اإ د ، ثب نقمج األمم المتحدة اإنمق ر، ثميظمة األمم المتحدة للطفولة، ثميظمة الصحة الإقلمية(ع

ثفر مق  تإلا بحوكمة الصأأيدثا، فهو  تلق  التوجي  السأأيقسأأقتر الإقي مر الجمعية الإقمة ثالمجلس   - 71
ثاالجتمأأأأأأقعرع المتحأأأأأأدة    اال.تصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأقد   األمم  لب نأأأأأأقمج  التيفيأأأأأأم   المجلس  ا   ددارتأأأأأأ ،  لمجلس  ثلو  تبع 

 ب نقمجيةعاإنمق ر/صيدثا األمم المتحدة للساقن، فر مق  تإلا بقلمسق ل اإدارية ثالمقلية ثال

ثيمول الصأأيدثا حصأأ ا مر التب عقت المقدمة مر الحاومقت ثمر التب عقت المقدمة مر مجموعقت  - 72
القطقف الخقص ثالمؤسأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأقت ثاألف ادع ثألن  ال  تلق  الدعم مر الميةانية الإقدية لامم المتحدة، فهو  واج   

 بلية التيبؤ ثالم ثنةعتحديق يامر فر محقثلة دنشقء آلية تمويل تتسم بقدر اكب  مر .ق

ثسأأأأأأتقوي الوحدة، فر اثل اسأأأأأأتإ او لهق لشأأأأأأؤثن التيظيم ثاإدارة فر الصأأأأأأيدثا، بدراسأأأأأأة مق  وجد   - 73
ت تيبأأأقت تيظيميأأأة داخأأأل الصأأأأأأأأأأأأأأيأأأدثا لأأأدعم دنجأأأق  ثال تأأأ  ثمهمتأأأ ع ثثفقأأأق للط يقأأأة المإتأأأقدة فر دج اء   مر

ثالهيال التيظيمر ثاإدارة    التقلية: الحوكمة؛اسأأأأتإ اضأأأأقت شأأأأؤثن التيظيم ثاإدارة، سأأأأتدرس الوحدة المجقالت  
ثاإطقر المقلر/دطقر   ثال .قبة ثالمسأأأأأأأأأأقءلة ثمدارة المخقط  ثاألخالقيقت؛  التيظيمية؛ ثالتخطيد االسأأأأأأأأأأت اتيجر؛

 ثمدارة تكيولوجيق المإلومقت ثالتإقثن بير الوكقالتع  ثمدارة الموارد البش ية؛ الميةانية؛
 

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2011/1
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2011/10
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2012/2
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2021/6
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وتنفا  توصتتي ت وحدة التفتيش المشتتترلع من ج نب متستتستت ت منظومع األمم المتحدة   استتت راض قاول    
وعمليع م  لجع المنظم ت المشتت رلع في الوحدة لتق رير الوحدة ونظر هات ته  التشتتريعيعلمج لس ادارته   

 في تلك التق رير 

 لميظمقت المشأأأأأأأأقركةعتتو.  قيمة تققري  ثتوصأأأأأأأأيقت الوحدة ثتلاي لق عل  متقبإة فإقلة مر جقنل ا - 74
ثتسأأأأأأتلةي تلم المتقبإة ان تيظ  مجقلس ددارة الميظمقت المشأأأأأأقركة فر التققري  بجدية، ثان تيفم التوصأأأأأأيقت، 

ثلملم، مر األسأأأقسأأأر ان تج   الوحدة اسأأأتإ اضأأأقت ميتظمة   ثان تتخم دج اءات ل صأأأد التوصأأأيقت المقبولةع
ة الصأقدرة مر اجل الميظمقت المشأقركة فر الفت ة  لحقلة التوصأيقتع ثسأيشأمل نطقا االسأتإ او تققري  الوحد

 ، ث.بول ثتيفيم التوصيقت الواردة فر تلم التققري ع2012-2021

ع ثفر اسأأأأأتإ او 2012-2006شأأأأأمل الفت ة   2015ث.د اج ت الوحدة اسأأأأأتإ اضأأأأأق ممقاال فر عقي   - 75
هق ألن تيفيم توصأأأيقت  تإلا ب ت الوحدة ضأأأ ثرة تإةية عملية التحقا ثال صأأأد ثاإبالي فر مق اب   ، 2015عقي 

ثسأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأال اليتق ج ثالتوصأأأأأأأأأأأيقت الواردة   بإل الميظمقت ال تتخم دج اءات بشأأأأأأأأأأألن التققري  ثالتوصأأأأأأأأأأأيقتع
 ع2022اسقسق مهمق لالستإ او الم  سيةج   فر عقي  2015استإ او عقي  فر

ت كال ثمر دل  تحليل مإدالت القبول ثالتيفيم مر جقنل الميظمق 2022ثسأأأيهدأ اسأأأتإ او عقي  - 76
ثتحد د التوصأأأأأأأأأيقت المإلقة لمدة خمس سأأأأأأأأأيوات   جقنل ال  يس التيفيم  ثالجهق  التشأأأأأأأأأ يإر فر كل ميظمة؛

ثسأأيشأأمل ايضأأق تحليال لإملية اليظ     ع“غي  كات صأألة”ثدراسأأة التوصأأيقت التر تإتب لق الميظمقت   اكث ؛ اث
ثسأأأأييصأأأأل ت كية االسأأأأتإ او بشأأأأال    فر التققري  مر جقنل األجهةة التشأأأأ يعية للميظمقت ثمجقلس ددارتهقع

خقص عل  تحد د ثتحليل األسأأبقو الكقمية ثراء اعتبقر التوصأأيقت غي  كات صأألة، ثعل  انخفقو مإدالت  
 تيفيم توصيقت الوحدة فر بإل الميظمقتع

 
 المتحدة   است راض نوعيع خطط التسمان الصحي وف  لاته  ولف ءته  واستدامته  في متسس ت منظومع األمم   

التلمير الصأأحر بيد مر البيود التر ظلت دا مق عل  جدثل اعمقل مؤسأأسأأقت ميظومة األمم المتحدة  - 77
ثالحاومقت فر جميع ارجقء الإقلم، دك يخضأأأأأأع لضأأأأأأاو  دا مة نقجمة عر  يقدة التكقليف بسأأأأأأبل االتجقلقت  

، ثغي لق مر التطورات،  الديموغ افية، ثتايي  اسأأأأأأأأأأأأقليل الحيقة، ثتسأأأأأأأأأأأأقرف االبتكقرات ثاثج  التقدي التكيولوجية
، ثكأل لأمو لهأأق تألاي  عل  السأأأأأأأأأأأأأأاأأقن 19-فر كلأم األحأدا  المخلأأة بسأأأأأأأأأأأأأأي  األمور مثأأل جأق حأأة كوفيأأد بمأأق

 المستفيد ر مر التلمير ثمدارة شؤثنهم ثعل  االستدامة المقلية فر األجل الطويل عل  حد سواءع

  1977ممك ة فر عقي  ث.د درسأأأأأأأأأأأأت الوحدة بقلفإل موضأأأأأأأأأأأأوف خطد التلمير الصأأأأأأأأأأأأحر، ثاصأأأأأأأأأأأأدرت  - 78
  JIU/NOTE/77/2 2007( ثتق ي ا فر عقي    JIU/REP/2007/2 كشأأأأأأأأأأأأفت فيهمق عر .لا متةا د بشأأأأأأأأأأأألن )

الحقجة الملحة دل  اإفصأأأأأأأأأأأأقي عر االلتةامقت المتإلقة  تكقليف ثتيوف خطد التلمير الصأأأأأأأأأأأأحر ثشأأأأأأأأأأأأددت عل  
الف يا الإقمل المشأأأأأأأت ك بير    2014ثفر لما الصأأأأأأأدد، انشأأأأأأأل األمير الإقي فر عقي  بقسأأأأأأأتحقق.قت نهقية الخدمةع 

الوكقالت المإير بقلتلمير الصأأأأأحر بإد انتهقء الخدمة لبحث الخيقرات المتقحة لتحقيا الكفقءة ثاحتواء التكقليف،  
ثابل  مجلس م اجإر الحسأأأأأأأأأأأأأأقبأقت ثماتأل خأدمأقت ال .أقبأة الأداخليأة م ارا    ع 244/ 68 ار الجمعيأة الإأقمأة  عمال بق 

 عالةمر  ثتك ارا عر مسق ل ثنقق  ضإ  تتإلا بإدارة التلمير الصحر ثاستدامت  المقلية عل  م  

سأتقال عل  نطقا الميظومة لخطد التلمير الصأحر الخقصأة بقلموظفير  ثسأيقدي االسأتإ او تقييمق م - 79
الإأقملير فر الميظمأقت المشأأأأأأأأأأأأأأقركأة ثالمتقأقعأد ر ميهأق، مع الت كية عل  تاطيتهأق ثنوعيتهأق ثفإأقليتهأق ثكفأقءتهأق 

https://undocs.org/ar/JIU/NOTE/77/2
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2007/2
https://undocs.org/ar/A/RES/68/244
https://undocs.org/ar/A/RES/68/244
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  ثلهما الا و، سأأأأأيتقبع االسأأأأأتإ او التوصأأأأأيقت السأأأأأقبقة، ثسأأأأأيقيم اإدارة ثآليقت ال .قبة ثاسأأأأأتدامتهق المقليةع
الداخلية، ثسأأيسأأتكشأأ  الميظورات المقلية، ثسأأيقي مم الحقجة دل  التيسأأيا الم  يمار ان يسأأقعد فر امور ميهق 

ثسأأأيحدد االسأأأتإ او ايضأأأق الممقرسأأأقت الجيدة ثسأأأيقدي اسأأأتيتقجقت ثتوصأأأيقت لتحسأأأير لمو   تيقل الموظفيرع
 الخدمة ثاستدامتهق فر األجل الطويلع

 
 الموظفان وطرائق الت  قد ذات الصلع في منظومع األمم المتحدة است راض استخدا  أفراد من سار    

ث.د  اد   دن مفهوي األف اد مر غي  الموظفير مفهوي ثاسأأأأأأأأأع جدا، يشأأأأأأأأأمل عدة فئقت فر كل ميظمةع - 80
السأأأأأأأأأأأأأيوات األخي ة اسأأأأأأأأأأأأأتخداي األف اد مر غي  الموظفير، بمق فر كلم ألداء المهقي األسأأأأأأأأأأأأأقسأأأأأأأأأأأأأية، حت   فر
ثتشأي    كة فيهق المهقي بشأال مف   فر المق  ثالتر لهق مهقي معيقرية ثاسأتشأقرية مهمةعالميظمقت التر تت  فر

فر المق ة مر مجموف القوة الإقملة فر األمم المتحدة يشأأأأأأأالهق األف اد   45بإل التققري  دل  ان نسأأأأأأأبة تققرو 
فإقلية التكلفة، ثالقيود ثمر بير األسأأأأبقو ال  يسأأأأية لالسأأأأتإقنة بقألف اد مر غي  الموظفير  الموظفيرع غي  مر

 المتصلة بقلميةانية، ثنقا الموارد، ثعدي القدرة عل  التيبؤ بقلتمويل، ثالحقجة دل  الم ثنةع

( بشأأأأأأألن JIU/REP/2014/8   2014ثسأأأأأأأياون االسأأأأأأأتإ او متقبإة لتق ي  الوحدة الصأأأأأأأقدر عقي   - 81
ثلو موج  اسأأقسأأق دل  الهيئقت التشأأ يعية ث/اث مجقلس اإدارة ثال  سأأقء التيفيم ير  غي  الموظفيرع األف اد مر

 ثاإدارة الإليق للميظمقت المشقركةع

اسأأأأأأقليل الإمل ”ثسأأأأأأيصأأأأأأل االسأأأأأأتإ او فر سأأأأأأيقا الميق.شأأأأأأة الحقلية المتإلقة بمسأأأأأأتقبل الإمل ث - 82
، اسأأأأأتهلت اللجية اإدارية ال فيإة المسأأأأأتو  مسأأأأأقر عمل للتفكي  بط يقة شأأأأأقملة 2019ثفر عقي    ع( 2  “الجد دة

 .ة عمل مإيية بمسأتقبل ثانشألت اللجية ف  ثمتكقملة فر مسأتقبل الإمل بقليسأبة للقوة الإقملة فر األمم المتحدةع
القوة الإقملة فر ميظومة األمم المتحدة، نظمت عملهق حول مجقالت ر يسأأأأأأية، تشأأأأأأمل ثضأأأأأأع ط ا ا تإق.دية  
جد دة تهدأ دل  دعداد مقت ي لتج يل ط يقة تإق.دية مسأتدامة إتقحة .وة عقملة اكث  م ثنة ثتيوعق فر األمم 

ثفر لما الصأأأأأأأأأدد، طلبت لجية الخدمة المدنية  فر المسأأأأأأأأأتقبلع المتحدة مع اليظ  فر احتيقجقت القوة الإقملة
الدثلية مؤخ ا مر الوحدة ان تقدي دسأأهقمقت بشأألن مالءمة الط ا ا التإق.دية، ثا.ت حت دج اء اسأأتإ او بشأألن 

 لما الموضوفع

 
  

 __________ 

 عhttps://unsceb.org/united-nations-system-strategy-future-workانظ :  (2  

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2014/8
https://unsceb.org/united-nations-system-strategy-future-work


A/76/34  

 

23/33 22-00731 

 

 المرفق األول 
ل نون   31  حتى  2021ح لع تنفا  برن مج عمل وحدة التفتيش المشتتتتترلع ل      

 2021األوللديسمار  
 

 ال مة/تقريخ اإنجق  اسم المش ثف
 JIU/REP/2021/1 استإ او شؤثن التيظيم ثاإدارة فر الميظمة الإقلمية لارصقد الجوية  

السأأأأأأأأأأأقحلية لتيفيم  اسأأأأأأأأأأأتإ او الدعم المقدي مر ميظومة األمم المتحدة للبلدان اليقمية غي   
 ب نقمج عمل فيييق

JIU/REP/2021/2 

 JIU/REP/2021/3 األمر السيب انر فر مؤسسقت ميظومة األمم المتحدة

 JIU/REP/2021/4 مؤسسقت ميظومة األمم المتحدة استإ او ددارة شؤثن الش كقء الميفم ر فر

 JIU/REP/2021/5 استإ او ثظيفة األخالقيقت فر ميظومة األمم المتحدة

 JIU/REP/2021/6 ميظومة األمم المتحدةددارة استم ارية األعمقل فر مؤسسقت 

رسأأأأقلة موجهة دل  اإدارة بشأأأألن ضأأأأمقن سأأأأالمة ثاق ا مؤسأأأأسأأأأقت ميظومة األمم المتحدة 
 ثسجالتهق ثمحفوظقتهق

JIU/ML/2021/1 

 مش ثف مإلَّا او شؤثن التيظيم ثاإدارة فر ميظمة األغمية ثالةراعة لامم المتحدةاستإ  

 2022مر المق ر دنجق و فر عقي  استإ او شؤثن التيظيم ثاإدارة فر ب نقمج األمم المتحدة للمستوطيقت البش ية

  تدابي  ثآليقت لميع الإيصأأأأ ية ثالتميية الإيصأأأأ   ثالتصأأأأد  لهمق فر مؤسأأأأسأأأأقت ميظومة
 األمم المتحدة

 2022مر المق ر دنجق و فر عقي 

استإ او آليقت االستئيقأ الداخلية السقبقة لم حلة اللجوء دل  المحامة المتقحة للموظفير 
 فر مؤسسقت ميظومة األمم المتحدة

 2022مر المق ر دنجق و فر عقي 

 2022المق ر دنجق و فر عقي مر  استإ او اط  المسقءلة فر مؤسسقت ميظومة األمم المتحدة

 
  

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2021/1
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2021/2
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2021/3
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2021/4
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2021/5
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2021/6
https://undocs.org/ar/JIU/ML/2021/1
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 المرفق الث ني 
: التوصتتتي ت الموجهع  2021تق رير وحدة التفتيش المشتتتترلع الصتتت درة في ع      

 الى األجهزة التشريعيع ومج لس اإلدارة للمنظم ت المش رلع 
 

 نا التوصية عيوان التق ي  ثرمةو
اسأأأأأأتإ او شأأأأأأؤثن التيظيم ثاإدارة فر    

الإأأقلميأأة لارصأأأأأأأأأأأأأأأأقد الجويأأة الميظمأأة  
 JIU/REP/2021/1) 

،  يبار للمجلس التيفيأأم  ان يصأأأأأأأأأأأأأأأدر تكليفأأق بأأإج اء تقييم 2022بحلول نهأأقيأأة عأأقي  
مسأأأأتقل إصأأأأالي الهيئقت التلسأأأأيسأأأأية مر اجل اسأأأأتإ او الإملية المسأأأأتخدمة لتيفيم  

موضأأأأأوعية، بمق فر كلم تيسأأأأأيا األمقنة المإقد هيالتهق، ثكملم اإصأأأأأالي ثنتق جهق ال
 (ع1الممقرسقت الجيدة ثالدرثس المستفقدة  التوصية 

اسأأأأأأأأأأأأأأتإ او الأدعم المقأدي مر ميظومأة 
اليأأأأأقميأأأأأة غي   للبلأأأأأدان  المتحأأأأأدة  األمم 
السأأأأأأأأأأأأأأأأقحليأأة لتيفيأأم ب نأأقمج عمأأل فيييأأق 

 JIU/REP/2021/2) 

 يبار لاجهةة التشأأأأأأأأأأأأأ يعية ثليئقت اإدارة فر مؤسأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأقت ميظومة األمم المتحدة 
، 2022تصأأأأأأأأأأأأأأدر توجيهأقت، دكا لم تكر .أد فإلأت كلأم بأقلفإأل، بحلول نهأقيأة عأقي   ان
تإمم مؤسأأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأأقتهأق م اعأقة اثلويأقت ب نأقمج عمأل فيييأق لصأأأأأأأأأأأأأأقل  البلأدان اليأقميأة  كر
ل الم  كلفت ب  تلم المؤسأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأقت، ثان تطلل  السأأأأأأأأأأقحلية كات الصأأأأأأأأأألة بقلإم غي 
 (ع7مؤسسقتهق ان تقدي تققري  دثرية عمق نفمت   التوصية   مر

األمر السأأأأأأأأأأأأأأيب انر فر مؤسأأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأأقت 
اسأأأأأأأأأأأأأأتإ او   ميظومأأأأة األمم المتحأأأأدة: 

ثالأمأمأأأأأأأقرسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأقت  لألسأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأقسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأقت 
 JIU/REP/2021/3) 

للهيئقت التشأأ يعية ثمجقلس اإدارة لمؤسأأسأأقت ميظومة األمم المتحدة ان تيظ   يبار  
فر التققري  المتإلقة بقلإيقصأ  المسأقلمة فر تحسأير القدرة عل  المجقبهة فر الفضأقء 
السأأأأأأأأأيب انر التر يإدلق ال  سأأأأأأأأأقء التيفيم ون، ثان تقدي توجيهقت اسأأأأأأأأأت اتيجية بشأأأأأأأأألن 

ملق فر مؤسأأأأأسأأأأأة كل ميهق، حسأأأأأل اال.تضأأأأأقء  التحسأأأأأييقت اإضأأأأأقفية التر  تإير تيفي 
 (ع2 التوصية 

 يبار للجمعية الإقمة لامم المتحدة ان تحيد علمق، فر موعد ا.صأأقو دثرتهق السأأقبإة  
ثالسأأبإون، بقلتوصأأية الموجهة دل  مد   م كة األمم المتحدة الدثلر للحوسأأبة بإنشأأقء  

انر ثان تدعو الدثل صأأأأأأأأيدثا اسأأأأأأأأتئمقنر للحلول المشأأأأأأأأت كة فر مجقل األمر السأأأأأأأأيب  
األعضأأأقء ال اغبة فر تإةية ثضأأأع ميظومة األمم المتحدة فر مجقل األمر السأأأيب انر 

 (ع4دل  التب ف للصيدثا  التوصية 

استإ او ددارة شؤثن الش كقء الميفم ر  
فر مؤسأأأأأأأسأأأأأأأقت ميظومة األمم المتحدة 

 JIU/REP/2021/4) 

 يبار ان توف  األجهةة التشأأ يعية ثمجقلس اإدارة لمؤسأأسأأقت ميظومة األمم المتحدة، 
ثاسأأأأأأأأأأأأأأتيأقدا دل  التقأقري  التر يقأدمهأق دليهأق سأأأأأأأأأأأأأأيويأق ال  سأأأأأأأأأأأأأأقء  2024ابتأداء مر عأقي 

التيفيم ون لكل مر تلم المؤسأأسأأقت، توجيهقت اسأأت اتيجية عقمة ثر.قبة تشأأ يعية إدارة  
، بمق فر كلم فر دطقر االسأأتإ او الشأأقمل للسأأيقسأأقت الم  شأأؤثن شأأ كق هق الميفم ر

يج   كل اربع سأأأأأأأأأأأأيوات، ثال سأأأأأأأأأأأأيمق فر مق  تإلا ببيقء القدرات، ثالتيسأأأأأأأأأأأأيا ثتبقدل 
 (ع3المإلومقت بير الوكقالت  التوصية 

 يبار ان تقيم األجهةة التشأأأ يعية ثمجقلس اإدارة لمؤسأأأسأأأقت ميظومة األمم المتحدة، 
اليهةج التر تتبإهأأق لبيأأقء .أأدرات الشأأأأأأأأأأأأأأ كأأقء الميفأأم ر ثتإةية    ،2023ابتأأداء مر عأأقي  

القدرات الوطيية ثتولر  مقي األمور عل  الصأأأأأأأأأأأإيد الوطير، فر دطقر االسأأأأأأأأأأأتإ او  

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2021/1
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2021/2
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2021/3
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2021/4
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 نا التوصية عيوان التق ي  ثرمةو
الشأأأقمل للسأأأيقسأأأقت الم  يج   كل اربع سأأأيوات، بمق فر كلم فإقلية لمو الجهود ميم   

  التققري  التر تإدلق  ، ثالتقدي المح  ، ثالدرثس المسأأأأأأأأأتفقدة، اسأأأأأأأأأتيقدا دل2013عقي 
امقنقت كل مر تلم المؤسأأأأأسأأأأأقت، ثاتخقك تدابي  محددة لتإةية القدرات الوطيية ثتولر  

 (ع9 مقي األمور عل  الصإيد الوطير ثبيقء .درات ش كق هق الميفم ر  التوصية 

األخأأالقأأيأأأأأأأقت   ثظأأيأأفأأأأأأأة  اسأأأأأأأأأأأأأأأأتأأإأأ او 
الأأأأأمأأأأأتأأأأأحأأأأأأأدة فأأأأأر األمأأأأأم   مأأأأأيأأأأأظأأأأأومأأأأأأأة 

(JIU/REP/2021/5) 

 يبار للهيئقت التشأأ يعية ثمجقلس اإدارة لمؤسأأسأأقت ميظومة األمم المتحدة ان تطلل  
مر المؤسأسأقت ان تحد م  اختصأقصأقت لجقنهق المإيية بقلم اجإة ثال .قبة بحلول نهقية 

اقمق تتإلا بقألخالقيقت، ثاألخالقيقت  بحيث تتضمر، حسل الض ثرة، اح  2023عقي  
بوصأأأأأأفهق مجقل خب ة يةحبَّم تواف و لد  اعضأأأأأأقء اللجقن الجدد، دكا لم تكر تلم الهيئقت 

 (ع2ثالمجقلس .د فإلت كلم  التوصية 

ددارة اسأأأتم ارية األعمقل فر مؤسأأأسأأأقت  
الأأأأأأأأمأأأأأأأأتأأأأأأأأحأأأأأأأأدة   األمأأأأأأأأم  مأأأأأأأأيأأأأأأأأظأأأأأأأأومأأأأأأأأة 

 JIU/REP/2021/6) 

 يبار لاجهةة التشأأأأأأأ يعية ثمجقلس اإدارة فر مؤسأأأأأأأسأأأأأأأقت ميظومة األمم المتحدة ان 
تيظ ، فر ا. و ف صأأأأة مماية، فر االسأأأأتيتقجقت التر خ ج بهق تقييم اإدارة الداخلية  

( الأأم  اعأأدو 19-السأأأأأأأأأأأأأأتم اريأأة األعمأأقل خالل جأأق حأأة م و في ثس كورثنأأق  كوفيأأد
بخصأأأأأأوص مؤسأأأأأأسأأأأأأة كل ميهم، ثان تتخم، عل  لما األسأأأأأأقس،  ال  سأأأأأأقء التيفيم ون  

دد مر اا ات ثمخقط  ثلضأأأأأأأأمقن اسأأأأأأأأتم ارية األعمقل  . ارات ميقسأأأأأأأأبة لمإقلجة مق حة
 (ع6 التوصية 

 
  

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2021/5
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2021/6
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 المرفق الث لث 
ح لع قاول المنظم ت المشتتتتت رلع توصتتتتتي ت وحدة التفتيش المشتتتتتترلع وتنفا ه     

 2020- 2013للتوصي ت المقاولع  للفترة 
 

  بقليسبة المئوية( 
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 المرفق الرابم 
متوستتتط م دل قاول توصتتتي ت وحدة التفتيش المشتتتترلع وم دل تنفا  توصتتتي ته     

 2020- 2013المقاولع حسب فتع األثر المنشود   
 

  بقليسبة المئوية( 

  ا(التيفيم  القبول  

 فئة األا 
توصأأأأأأأأأأأأأأيأأأقت  

 مقبولة
توصأأأأأأأأأأأأأأيأأأقت  

 مقبولةغي  
توصأيقت غي   

 كات صلة
توصأيقت .يد 

 اليظ  
بيأأأقنأأأقت غي  

 متوف ة
توصأأأأأأأأأأأأأأيأأأأقت  

 نةف ممت
توصأيقت .يد  

 التيفيم
توصأأأأأيقت لم 
  بدا تيفيملق

غي   بيأأأأأأقنأأأأأأقت 
 متوف ة

تأأإأأةيأأة            خأأالل  مأأر  اإدارة  تأأحسأأأأأأأأأأأأأأأيأأر 
 1 2 15 82 7 2 7 3 81 الضوابد ثاالمتثقل

 2 3 16 78 12 3 8 3 73 الفإقليةتحسير اإدارة مر خالل تإةية 
 1 4 18 76 11 3 8 5 73 تإةية الشفقفية ثالمسقءلة

نشأأأأأأأأأأأأأأأ   خأالل  مأر  اإدارة  تأحسأأأأأأأأأأأأأأأيأر 
 3 4 20 74 11 6 6 4 73 الممقرسقت الجيدة/افضل الممقرسقت

 3 – 20 77 14 4 4 8 70 آاقر اخ   
 5 5 18 72 16 3 7 4 70 تحسير اإدارة مر خالل تإةية الكفقءة
بير   فيمأأأأأق  ثالتإأأأأأقثن  التيسأأأأأأأأأأأأأأيا  تإةية 

 3 5 16 77 12 6 12 4 66 الميظمقت المشقركة
 5 10 21 63 17 6 9 5 62 تإةية االتسقا ثالتيسيا

تحقيا ثفورات مأأأقليأأأة كبي ة لم ة ثاحأأأدة 
 – – 20 80 11 – 67 4 19 اث متك رة

 
 المقبولةع  د بيقن مإدل التيفيم كيسبة مئوية مر التوصيقت   ا( 
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 المرفق الخ مس 
ق ئمع المنظم ت المشت رلع والنستبع المتويع لحصتصته  في تف ليد وحدة التفتيش   

 2021المشترلع ل     
 

 اليسبة المئوية الميظمة
 3,82 ميظمة األغمية ثالةراعة  

 1,53 الوكقلة الدثلية للطق.ة المرية
 0,56 ميظمة الطي ان المدنر الدثلر

 1,70 ميظمة الإمل الدثلية 
 0,15 الميظمة البح ية الدثلية

 0,60 االتحقد الدثلر لالتصقالت
 0,46 ب نقمج األمم المتحدة المشت ك المإير بفي ثس نقا الميقعة البش ية/اإ د 

 11,86 ب نقمج األمم المتحدة اإنمق ر
 1,54 ميظمة األمم المتحدة للت بية ثالإلم ثالثققفة

 2,72 صيدثا األمم المتحدة للساقن 
 10,25 مفوضية األمم المتحدة لشؤثن الالجئير

 14,94 ميظمة األمم المتحدة للطفولة
 0,70 ميظمة األمم المتحدة للتيمية الصيقعية 

 16,33 األمم المتحدة
 2,87 ماتل األمم المتحدة لخدمقت المشقريع

 2,82 ثتشايل الالجئير الفلسطيييير فر الش ا األدن ثكقلة األمم المتحدة إغقاة 
 1,01 ليئة األمم المتحدة للمسقثاة بير الجيسير ثتماير الم اة 

 0,05 ميظمة السيقحة الإقلمية
 0,20 االتحقد الب يد  الإقلمر
 17,28 ب نقمج األغمية الإقلمر
 7,44 ميظمة الصحة الإقلمية 

 0,93 للملكية الفك يةالميظمة الإقلمية 
 0,24 الميظمة الإقلمية لارصقد الجوية

 
 مجلس ال  سقء التيفيم ير فر ميظومة األمم المتحدة المإير بقلتيسياع :المصدر 
ثجقمإة األمم  يشأأأأأأأأأأمل البيدة المتإلا بقألمم المتحدة األمقنَة الإقمة لامم المتحدة، ثمإهد األمم المتحدة للتدريل ثالبحث،   :مالحظة 

المتحدة، ثم كة التجقرة الدثلية، ثلجية الخدمة المدنية الدثلية، ثمحامة الإدل الدثلية، ثالصأأأأيدثا المشأأأأت ك للمإقشأأأأقت  
 التققعدية لموظفر األمم المتحدةع ثال يشمل المحقكم ثالبإثقت السيقسية الخقصة ثعمليقت حفظ الساليع
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 المرفق الس دس 
 مشترلع تفوين وحدة التفتيش ال   

 
المشأأأأأأأأأأأأأأت كأأأأة فر عأأأأقي   - 1 تكوير ثحأأأأدة التفتيش  فت ة ثاليأأأأة    2021كأأأأقن  التأأأأقلر  تيتهر  اليحو  عل  
 كقنون األثل/ديسمب  مر السية المبيية بير .وسير(: 31مفتش ة( فر  كل

 (2022غوبييقاقن اشقماوالناقر   الهيد(   

 (2022جقن ثسلر كق ث  لق تر(   

 (2021تحدة(  د لير اع ك ثنير  الواليقت الم 

 (2021خورخر تع فلوريس كق يخقس  ليدثراس(   

 (2024كقياو كقميوكق  اليقبقن(   

 (2022نياوال  لو ييسار  االتحقد ال ثسر(   

 (2025خيسوس مي اندا ليتق  دسبقنيق(   

 (2025فياتور مورارث  جمهورية مولدثفق(   

 (2022جقكسون  غقمبيق(    -د لر ب ثي  سوكق  

 (2025غونك  رثش   المقنيق(   

 (2025تسفق اليم سيوي  دريت يق(   

 ، كقن تكوير ثحدة التفتيش المشت كة عل  اليحو التقلر:2022كقنون الثقنر/ يق     1ثحت   - 2

 (2022غوبييقاقن اشقماوالناقر   الهيد(   

 (2022جقن ثسلر كق ث  لق تر(   

 (2026 لير اع ك ثنير  الواليقت المتحدة(  د 

 (2026كقرثلييق مقريق ف نقنديس اثبقسو  الماسيم(   

 (2024كقياو كقميوكق  اليقبقن(   

 (2022نياوال  لو ييسار  االتحقد ال ثسر(   

 (2025خيسوس مي اندا ليتق  دسبقنيق(   

 (2025فياتور مورارث  جمهورية مولدثفق(   

 (2022جقكسون  غقمبيق(    -ي سوكق  د لر ب ث  

 (2025غونك  رثش   المقنيق(   

 (2025تسفق اليم سيوي  دريت يق(   
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  مر اليظقي األسأأأقسأأأر لوحدة التفتيش المشأأأت كة التر تيا عل  ان تيتخل الوحدة كل   18ثثفقق للمقدة  - 3
 :التقلر  عل  اليحو  2022 سية مر بير مفتشيهق ر يسق لهق ثنق بق لل  يس، انتخبت الوحدة عضو  ماتبهق لإقي 

 غوبييقاقن اشقماوالناقر   الهيد(، ر يسق 

 تسفق اليم سيوي  دريت يق(، نق بق لل  يس 
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 المرفق الس بم 
 * 2022برن مج عمل وحدة التفتيش المشترلع ل      

 
 اليوف الإيوان ر.م المش ثف

 متإلا بقلميظومة كال المتحدةت تيبقت الإمل الم نة فر مؤسسقت ميظومة األمم  463-ال    

اسأتإ او السأيقسأقت ثالممقرسأقت المتإلقة بقلصأحة ثالسأالمة الإقليتير فر مؤسأسأقت  464-ال 
 ميظومة األمم المتحدة

 متإلا بقلميظومة كال

 متإلا بميظمة ثاحدة استإ او شؤثن التيظيم ثاإدارة فر صيدثا األمم المتحدة للساقن 465-ال 

اسأأأأأأأتإ او .بول ثتيفيم توصأأأأأأأيقت ثحدة التفتيش المشأأأأأأأت كة مر جقنل مؤسأأأأأأأسأأأأأأأقت  466-ال 
ميظومأأة األمم المتحأأدة، ثعمليأأة مإأأقلجأأة الميظمأأقت المشأأأأأأأأأأأأأأأقركأأة فر ثحأأدة التفتيش  

 المشت كة لتققري  الوحدة ثنظ  ليئقتهق التش يعية/مجقلس ددارتهق فر تلم التققري 

 متإلا بقلميظومة كال

د التلمير الصأحر ثفإقليتهق ثكفقءتهق ثاسأتدامتهق فر مؤسأسأقت  اسأتإ او نوعية خط 467-ال 
 ميظومة األمم المتحدة

 متإلا بقلميظومة كال

اسأتإ او اسأتخداي اف اد مر غي  الموظفير ثط ا ا التإق.د كات الصألة فر ميظومة  468-ال 
 األمم المتحدة

 متإلا بقلميظومة كال
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