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 الدورة الثانية والسبعون
 األعمالمن جدول  142البند 

    وحدة التفتيش املشرتكة
استتعاا  ستياستال الستفا اجلوس الستارمة و م اومة املمح املتحتدةق مكيس ميفاست  و   

 اليففاءة ووفورال و التيفاليف وتعزمز املواءمة
  

 مذكاة من املمني العام  
يتشـــــــــــام األمحي الإا  عض ء ا مع ةعاـــــــــــات اومإ ي الإامي اإر ساا  واإر سا   ر  الا  ـــــــــــات  

ا تإااض ”التنف ذيحي يف منظومي األمم املتحدة املإين ابلتنس ق بشأض اسايا وحدة التفت ش املشرتكي املإنوض 
اتة ووفوكا  يف  ــــــــ ا ــــــــا  الســــــــفا اووا الســــــــاكيي يف منظومي األمم املتحدة   س ق م ا ــــــــ  يف ال ف

 (.JIU/REP/2017/3“ )الت ال ف واإزيز املواتمي
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 موجز 
ا ــتإااض  ــ ا ــا  الســفا اووا الســاكيي يف منظومي ”يف اسايا وحدة التفت ش املشــرتكي املإنوض  

(، JIU/REP/2017/3“ )الت ال ف واإزيز املواتمياألمم املتحدة   س ق م ا ــ  يف ال فاتة ووفوكا  يف 
خمترف جوان   ـــ ا ـــا  الســـفا اووا وتواعدي التنظ م ي و اك ـــاا   التفت ش املشـــرتكي ا ـــتإاوـــ  وحدة

وا وا ــــــــتادا  املواكد عرى نطاق منظومي األمم املتحدة ودك ــــــــ  انف ذحتا بإ ي  ســــــــحي مداكة الســــــــفا او
 املاصصي لرسفا اووا عرى حنو يتسم ابلفإال ي وال فاتة.

واُإاض يف حتذي املذكاة آكات مؤ ــــــــــســــــــــا  منظومي األمم املتحدة بشــــــــــأض التو ــــــــــ ا  الواكدة يف  
التسايا. وتد ُُجإ  حتذي اآلكات ا تنادا مع اإل هاما  املسدَّمي من املؤ سا  األعاات يف  ر  الا  ات 

 التنف ذيحي يف منظومي األمم املتحدة املإين ابلتنس ق، اليت كحب  ابلتسايا وةيَّد  بإض ا تنتاجاا .
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 مكدمة -أوال  
ا ــــــتإااض  ــــــ ا ــــــا  الســــــفا اووا الســــــاكيي يف ”املإنوض  ،تد  اسايا وحدة التفت ش املشــــــرتكي - 1

“  يف الت ــــــال ف واإزيز املواتمــــــي منظومــــــي األمم املتحــــــدة   س ق م ــــــا ـــــــــــــــــــــ  يف ال فــــــاتة ووفوكا 
(JIU/REP/2017/3)، مؤ ــــســـا   ربا ــــتإااوــــا لســــ ا ــــا  الســــفا اووا وتواعدي و اك ــــاا  وانف ذحتا ع

 املدياين منظومي األمم املتحدة، هبدم اإزيز كفاتة وفإال ي مداكة الســــــــفاا واءدة املســــــــاتلي والشــــــــفاف ي بحي
الذين يوافسوض عرى الســفاا واإزيز واءدة التنســ ق والتإاوضا و ديد املماك ــا  او دة والدكوف املســتفادة 

 اليت من شأهنا اإزيز املواتمي بحي املماك ا  ف ما بحي ُج ع مؤ سا  منظومي األمم املتحدة.
  

 تعليكال عامة -اثنيا  
عرى وحدة التفت ش املشـــرتكي لس امها اعداد اسايا واوـــ  اثين مؤ ـــســـا  منظومي األمم املتحدة  -2

اإترب ةض الإديد من حتي منظومي األمم املتحدة، و  ربات عن  ــ ا ــا  الســفا اووا و اك ــاا  عوشــاما وبن  
تطب ق، عرى ة ــــــــــاف ةال يتم ا بد ا ال ف لر تابرياال ــــــــــتنتاجا  الواكدة يف التسايا ا ــــــــــتنتاجا  عمر ي و 

  مواف ي يف انف ذحتا.
اسايا وحدة التفت ش املشــــــرتكي، ففهنا   ــــــف ألض س مي اإاب املؤ ــــــســــــا  عن اسدياحتا ل يف ححيو  - 3

نطات  يستصا عرى نفسا  السفا اووا وحس ، وةن  ال أيخذ يف االعتباك مصاوفا  اإليوات، اليت تد اصا 
من الوفوكا  اهلامي يف  املزيديف املائي من مُجايل مصــــاوفا  الســــفا. واسحت املؤ ــــســــا  ةض  س ق  ٧٥مع 

  ال السفا لن يتسىن مال بإد مااجإي النموذج احلايل إلداكة مصاوفا  اإليوات )نظا  بدل اإلتامي ال ومي(.
وف ما يتإرق ابملنهج ي، اشــــــــؤ بإض املؤ ــــــــســــــــا  مع ةض املنهج ي املإتمدة كجزت من التو ــــــــ ا   - 4

يف املائي  ٨٠السماكزيي، اليت اصــا يف بإض احلاال  مع املسرتحي ااكز عرى املسا وال اإ   عمر ا  الســفا 
 الإمر ا .  اركمن 
و ذك املؤ ــــــســــــا  ةياــــــا من ا ــــــتاسا النتائل من الب ار  الواكدة يف التسايا، نظاا لرتفاو   - ٥

 الذا اعرتف  ب  املفتشي بشأض طب إي ونطاق الب ار  املسدمي من ال  ار  املسَتطَرإي. 
الوكــاال  واملنظمــا  ملؤ املوجودة يف األمــانــي الإــامــي لىلمم املتحــدة مع ةض ةا مبــادكة واشـــــــــــــــؤ  - 6

مسرتحي من ةجا مواتمي الســ ا ــا  عرى نطاق املنظومي ينبإي ةض اشــما ا ــتإااض ةفاــا املماك ــا  يف 
 ، ول   داخا األماني الإامي فسط.ُج ع ك ار  منظومي األمم املتحدة

، واشـــؤ يف املسا  األولســـا  مداكة مصـــاوفا  الســـفا مســـؤول ي مداكة املنظمي وةخؤا، اإترب املؤ ـــ - ٧
مع ةن  يف حالي منشــــات وني ا ــــتشــــاكيي كس ي مإن ي ابلســــفا، ينبإي ةض يصــــاي نطاق عمرها وــــمن اإايف 

 عرى نطاق منظومي األمم املتحدة. لرمبادئ الاف إي املنطبسي
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 تعليكال حمددة على التوصيال -اثلثا  
 1التوصية   

م بغي للهيئال التشامعية ملؤسسال م اومة املمح املتحتدة أن تطل  إىل رؤسائها الت فيذمني، الذمن مل 
مكوموا بعد بتحتدمد نستتبة مئومة اثبتة من التيفلفة نيفن من هلا ا اهلتيار أر تتا الطاال بدال  من أكثا 

دود الزم ية احملددة و الستتتياستتتة ، مع مااعاة احل2019الطاال ارت تتتادا ، أن مفعلوا  لل للوا عام 
 املتعلكة ابلسفا ليفل م امة من أجل اهلتيار أكثا الطاال ارت ادا .

وادكك ةمه ي عد  منشات ةعبات ال داعي هلا عرى املسافاين من خسل  1اؤيد املؤ سا  التو  ي  - ٨
تهم وكفاحتهم. فاض مســـــاكا  ةطول، مع  س ق وفوكا  وـــــ  ري، مشـــــؤة مع ةمه ي  ـــــسمي املو فحي و ـــــح

ومع ذلك، ااى املؤ ــســا  ةض حتذي النســبي امل ويي الثابتي اعددة كإتبي ال اربك التو ــ ي ابءاذ مجااتا  من 
اؤكد عرى و تبا حت  اهتا التشايإ ي نظاا ألهنا ل س  عنصاا حتاما مبا ف   ال فايي من عنا ا الس ا ي الإامي، 

الســـــــــــــفا دود الزمن ي و موع ا ال ف الســـــــــــــفا )ول   ا رفي ةمه ي ميست االعتباك الواج  لرمواتمي بحي احل
 فسط(،  ا يإين ةض النسبي امل ويي الثابتي من الت رفي  ت وض ة ها انف ذا. اووا

يف حالي املؤ ــســا  اليت هلا ب  ا  الســفا الماكزيي، تد اسا ةمه ي الوفوكا   ،ويشــاك ةياــا مع ةن  - 9
اإلداكا ذا الصــــــــــــري وةض ا ــــــــــــتادا  نســــــــــــبي م ويي  بتي كإتبي   ن ةض يزيد زءدة الوت  ب مساكنياعتمري 

 يف املائي. 2٥ا ال ف التذاكا بنسبي 
 

 2التوصية   
م بغي للهيئال التشتتتتتتتامعية التابعة جلميع املؤستتتتتتتستتتتتتتال و م اومة املمح املتحتدة، إن مل تيفن رد رام  

 وغري املو فني أن تكوم بذلل للوا كانون ابلفعل إبلغاء الستتتتتتتتتتتفا ابلدرجة املوىل جلميع فئال املو فني
 وأال تسمح ابستخدامه إال ع دما تيفون درجة رجاا املعماا غري متاحة. 2019الثاين/م اما 

، مشـــؤة مع ةهنا موجهي مع حت  اهتا التشـــايإ ي، 2اؤيد املؤ ـــســـا  اهلدم املسصـــود من التو ـــ ي  - 1٠
من تااك اومإ ي  2جتدك اإلشـــــــــــــاكة مع ةن ، وفسا لرفساة ال ازال منطبسي. ويف حتذا الصـــــــــــــدد،  ا وضح ثما 
، يستصا ا تحساق السفا ابلدكجي األوع عرى األمحي الإا  وك  ات وفود ةتا البرداض منوا 42/214الإامي 

مع دوكا  اومإ ي الإاديي واال ـــتثنائ ي. ولنائ  األمحي الإا  ةياـــا حق الســـفا ابلدكجي األوع وفسا لرفساة 
، 3٧/24٠. عسوة عرى ذلــــك، مبوجــــ  السااك 6٥/26٨من اوزت الاابع من تااك اومإ ــــي الإــــامــــي  9

وافس  اومإ ي عرى ةنظمي الســــــــفا واإلتامي املتإرسي ععاــــــــات ي مي الإدل الدول ي، اليت ءول هلم وألحد 
 املس محي مإهم من ةتاابئهم املباشاين السفا ابلدكجي األوع.

 
 3التوصية   

 4٥/24٨ و 42/214م بغي للجمعية العامة أن تطل  إىل املمني العام أن جياس استتتعااًتتا  لكاارا ا 
اليت ت اح معامري مدمد درجال السفا ابلطائاة  57/589 و 40/555ومكارمها  ٥3/214 وألف 

مكرتحال من أجل استيفماا مدمث السياسال وتوحيدها، مع مااعاة  2019وأن مكدم للوا عام 
التطورال املستتتتتجدة و ناح املعلومال والتيف ولوجيا، ورطاس الستتتتفا اجلوس، واملمارستتتتال اجليدة و 

 سسال م اومة املمح املتحتدة املهلاى.مؤ 

https://undocs.org/ar/٤٢/٢١٤
https://undocs.org/ar/٦٥/٢٦٨
https://undocs.org/ar/٣٧/٢٤٠
https://undocs.org/ar/A/RES/42/214
https://undocs.org/ar/A/RES/45/248
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وحتي اسحت  حتا،اؤيدففض املؤ ــســا  موجهي مع اومإ ي الإامي،  3التو ــ ي ةض مع اإلشــاكة مع  - 11
دق، موــــافي مع تطاع الســــفا اووا. وجتدك اإلشــــاكة اةض نطاق انف ذحتا ينبإي ةض يشــــما ةياــــا تطاع الفن
يد دكجا  الســفا ابلطائاة ينبإي هلا احلفاع عرى املاوني ةياــا مع ةض ةا شــاوي جديدة بشــأض مإايؤ  د

 لرتإاما مع احلاال  الطب ي.
 

 4التوصية   
م بغي للاؤستتتاء الت فيذمني ملؤستتتستتتال م اومة املمح املتحتدة اليت مل تتخذ بعد تدابري فعالة سنفا  ستتتياستتتة 

أن ُتدرج  و  للمبا ، 2019 عامالشتتااء املستتبس ورصتتد االمتثاا  ا أن تيففل اها  هذا التدابري للوا 
 و سياسال السفا رواعد للتخطيط املسبس ومؤشاال رئيسية لألداء تكاس ابنتاام.

الفوائد اليت انجم عن  ــ ا ــي وح دة  مااتترسها  اإاب عنكملم ةهنا  ،4اؤيد املؤ ــســا  التو ــ ي  - 12
ا ي الشاات املسبق   ن ةض استاد  لرشاات املسبق وم ع الإمر ا ، مشؤة مع ةن  عرى الاملم من ةض   

كأداة لرحفاع عرى الت ال ف، ففض األطا الزمن ي لرحجز املســـــــــــــــبق ة ـــــــــــــــبح  يف الإديد من احلاال  
داعي هلا نت جي ال ـــــتحدائ توائم ف ا  ة ـــــإاك التذاكا واملها الزمن ي لشـــــاات التذاكا اليت انطوا عرى  ال

  اعي.  ٧2 اعي و/ةو  4٨  ا ا  لإللإات الترسائي خسل 
واسحت املؤ ـــــســـــا  ةض الإنا ـــــا األخاى ذا  الصـــــري ف  ةض اؤخذ يف احلســـــباض ف ما يتإرق  - 13

ةو نساي الب ع، فاـــــــــــــس عن نوع الســـــــــــــفا )ةا الســـــــــــــفا اعريا  ،هبذي التو ـــــــــــــ ي، مبا يف ذلك برد املإادكة
 الإما يف حاال الدويل(، وطب إي نطاق عما املؤ ـــــــــســـــــــي )عرى  ـــــــــب ا املثال، الإما اإلنســـــــــا ا ةو  ةو

 الطواكئ(، واالحت اجا  مع املاوني ف ما يتصا بذلك.
 

 5التوصية   
تتتتتتع هلطة  م ية للاصتتتتتد  م بغي للاؤستتتتتتاء الت فيذمني ملؤستتتتتتستتتتتتال م اومة املمح املتحتدة أن مكوموا بًو
والتكييح الدورمني من أجل كفالة االلتزام بستتتياستتتال الستتتفا اجلوس املطبكة و هذا امل امال، وإجااء 

كييمال دورمة للمخاطا ومدمد التدابري اليت من شتتتتتن ا أن مكس املزمد من ميفاستتتتت  اليففاءة للوا ت
 دورة امليزانية املكبلة.

 ، ب نما اسحت الطابع الإا  لص املتها.٥اؤيد املؤ سا  التو  ي  - 14
 

 6التوصية   
وا رد راموا بذلل بعد، أن م بغي للاؤستتتتتتاء الت فيذمني ملؤستتتتتتستتتتتتال م اومة املمح املتحتدة، إن مل ميفون

مشتتجعوا على استتتخدام أدوال احلجز عن طامس اسنرتن  للستتفا اجلوس، وأن مستتتيفملوا ستتياستتا ح 
املتعلكة ابلستتتتتفا مببادي توجيهية من أجل االستتتتتتخدام املمثل  ذا املدوال، وأن م ااوا و إدماجها 

 .2020و نامهح احلالية للوا عام 
عموما، واسا بفائدة ةدوا  احلجز عن طايق اإلنرتن ، عرى الاملم من  6 ي اؤيد املؤ ــســا  التو ــ - 1٥

ةهنا ال اؤيد ا ـــــــــــتادامها مال عند هبو  فإال تها من ح حت الت رفي و س سها ال فاتة يف الإمر ا . واشـــــــــــؤ 
بإض املؤ ــــســــا  مع ةض ةدوا  احلجز عن طايق اإلنرتن  تد ال اثا احلا األكثا مستمي لبإض الإمر ا  
وبإض مساكا  الطؤاض املإسدة اليت ال ازال اتطر  احلجز ال دوا، وحتي اإاب عن السرق ماات مم ان ي انف ذ 



 A/72/629/Add.1 

 

6/6 17-22745 

 

. عسوة عرى ذلك، اشؤ مؤ سا  ةخاى مع ةن  ال   ن  س ق السدك األتصى 2٠2٠التو  ي حبرول عا  
اكد يف املؤ سي، اليت مل اإتمد من من فوائد ةدوا  احلجز عن طايق اإلنرتن  مال عند كبطها بنظم ءط ط املو 

تبا ُج ع مؤ ــســا  منظومي األمم املتحدة ألهنا اتطر  تدكا كبؤا من اال ــتثماكا  املســبسي. وةخؤا، ت م  
يدود ةدوا  احلجز عرب اإلنرتن  اس  ما  ــــرب ا   ــــنوا ال  ار  الصــــإؤة احلجم واليت اتســــم بنشــــاي  ــــفا

  ألهنا ال اؤدا مع وفوكا  كبؤة يف الت رفي واتس  يف اءدة ا ال ف االمتثال.
 

 7التوصية   
م بغي أن تطل  اجلمعية العامة إىل املمني العام، ب تتتتتتفته رئيا رلا الاؤستتتتتتاء الت فيذمني و م اومة 

أن جياس استتتتتتتتعااًتتتتتتتا  للتدابري الاامية إىل تعزمز مواءمة معامري مدمد املمح املتحتدة املعين ابلت ستتتتتتتيس، 
درجال الستتتتتفا ابلطائاة املطبكة و مؤستتتتتستتتتتال م اومة املمح املتحتدة، ولل فكال املت تتتتتلة ابلستتتتتفا 
ابلطائاة و كل من الستتتتتتتتتفا و البعثال والستتتتتتتتتفا املتفاس عن العمل، وأن مكدم تكاماا  عن ال تائ  إىل 

 هلاا اجلزء املوا من دور ا الثالثة والسبعني املستننفة. اجلمعية العامة
موجهي مع اومإ ي الإامي، ففهنا  ذك من اءاذ  ٧كملم ةض املؤ ـــــســـــا    ط عرما عض التو ـــــ ي  - 16
واشــــدد عرى ةض املواتمي ال امري عاوــــي لرتأها ابالختسفا  يف الوالء ،  “لرجم عمنا ــــ  هنل واحد ”

 فا، واملواتع اوإااف ي، وتواعد الشمول، وامل زان ا .وكذلك يف ةمناي الس
 

 8التوصية   
م بغي للجمعية العامة أن تطل  إىل جل ة اخلدمة املدنية الدولية إجااء استتتتتتتعاا  على نطاال امل اومة 

، بتحتدمد 2019 عامالستحتكارال املبلغ املكطوس للسفا املتفاس عن العمل، ماكز على الكيام للوا 
ستتتتتتتتتبة مئومة موحدتني حلستتتتتتتتتان هذا املبلغ، تعز ان املواءمة واحلد من احتماا وجود هللل م هجية ون

 وتيففان اسن اف والعدا بني مو في ال اام املوحد.
  ط املؤ ـــســـا  عرما عض التو ـــ ي موجهي مع اومإ ي الإامي، واشـــدد عرى ةن ، يف حالي عد   - 1٧

التأكد من جدوى  ديد مبرغ مُجايل مسطوع لرســــــــــــفا  مجاات ا ــــــــــــتإااض من حتذا السب ا، ينبإي لرجمإ ي
 لدواعي الإما.

 
 9التوصية   

م بغي للجمعية العامة أن تطل  إىل املمني العام، ب تفته رئيا رلا الاؤستاء الت فيذمني و م اومة املمح 
سائل السفا، املتحتدة املعين ابلت سيس، أن مكدم اررتاحا  بشنن جدوى إنشاء جل ة استشارمة رمسية مع ية مب

 ليفي ت اا فيه اجلمعية العامة هلاا اجلزء املوا من دور ا الثالثة والسبعني املستننفة.
موجهي مع اومإ ي الإامي، ففهنا اسحت ةن   9يف ححي   ط املؤ ــــــــــســــــــــا  عرما عض التو ــــــــــ ي  - 1٨

يف التو ــــ ي. عسوة عرى  ينبإي اناول واليي ونطاق حتذي الرجني اال ــــتشــــاكيي مبزيد من التفصــــ ا عند النظا
شــــب ي الســــفا السائمي املشــــرتكي بحي الوكاال ، اليت  نشــــطييف ة ث ثيذلك، اؤكد املؤ ــــســــا  مشــــاككتها احل

جتتمع  ـــــنوء ملناتشـــــي املســـــائا املتإرسي مبواتمي الســـــ ا ـــــا ، واملإايؤ اوديدة لرسطاع، وةوج  ال فاتة من 
 ح حت الت رفي يف  ال السفا.


