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    بيان املهمة    

ملا كانت وحـدة التفتـيش املـشتركة هـي اهليئـة الرقابيـة اخلارجيـة املـستقلة الوحيـدة يف                    
منظومــة األمــم املتحــدة املكلفــة بــإجراء عمليــات التقيــيم والتفتــيش والتحقيقــات علــى نطــاق     

  :املنظومة، فإهنا هتدف إىل ما يلي
 مــــساعدة األجهــــزة التــــشريعية يف املنظمــــات املــــشاركة علــــى االضــــطالع  )أ(  

مبسؤولياهتا اإلدارية فيما خيتص بوظيفتها الرقابية علـى كيفيـة إدارة األمانـات للمـوارد البـشرية                 
  واملالية واملوارد األخرى؛ 

املساعدة علـى زيـادة كفـاءة وفعاليـة األمانـات املعنيـة يف النـهوض بالواليـات                    )ب(  
  التشريعية وحتقيق أهداف املهام احملددة للمنظمات؛ 

   زيادة التنسيق بني مؤسسات منظومة األمم املتحدة؛ العمل على  )ج(  
حتديد أفضل املمارسات، واقتراح معايري مرجعية، وتـسهيل تبـادل املعلومـات              )د(  

  .على نطاق املنظومة بأسرها
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  تصدير     

 من النظام األساسي لوحدة التفتـيش املـشتركة، يـسرين           ١٠ من املادة    ١عمال بالفقرة     
 كـانون  ٣١ينـاير إىل  / كـانون الثـاين  ١ير السنوي للوحـدة عـن الفتـرة مـن      أن أعرض هذا التقر   

  . ٢٠١٢، ووصفا لربنامج عملها لعام ٢٠١١ديسمرب /األول
 تقريـــرا ومـــذكرة واحـــدة ١١، أجنـــزت وحـــدة التفتـــيش املـــشتركة ٢٠١١ويف عـــام   

دة وكانــت مثانيــة مــن التقــارير ومــذكرة واحــ . وجهــت مجيعهــا إىل املنظمــات املــشاركة فيهــا 
طابع شامل للمنظومة بأسرها، بينما اختص أحد التقارير بعدة منظمات، وكان تقريـران              ذات

  . ملنظمتني منفردتنيعبارة عن عملييت استعراض
وبينما كـان النـاتج اإلمجـايل هلـذا العـام ينـدرج يف حـدود متوسـط النـاتج الـسنوي يف                         

جنـازات املتوقعـة يف األجـل املتوسـط      األعوام األخرية، فـإن الوحـدة مل تـستطع الوفـاء جبميـع اإل             
، الــذي نــص علــى زيــادة عــدد االستعراضــات  ٢٠١٩-٢٠١٠إلطارهــا االســتراتيجي للفتــرة 

املتعلقة بالشؤون التنظيمية واإلدارية لكل منظمة من املنظمـات املـشاركة، بغيـة تعزيـز مـساءلة                 
 مـوارد امليزانيـة،     ويعـزى ذلـك إىل عـدم تلبيـة مـا يـرتبط بـذلك مـن حاجـة إىل زيـادة                     . مديريها

ومـــن مث، قامـــت الوحـــدة بتعـــديل أهـــدافها  . عـــدا نظـــام املتابعـــة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت  مـــا
  ).األولانظر املرفق (االستراتيجية وغاياهتا ونواجتها 

فلم نتمكن فقط مـن احلفـاظ علـى مـستوى           . ٢٠١١وكان أداء الوحدة جيدا يف عام         
ر هبا تكليف مـن اجلمعيـة العامـة، بـل أحرزنـا       ثابت من النواتج، حيث مشلت أربعة تقارير صد       

تقدما أيضا فيما خيص وضع نظام لتعقب التوصيات على شـبكة اإلنترنـت، وشـرعنا يف إعـادة                  
تــصميم املوقــع الــشبكي للوحــدة، وطُلــب إلينــا إعــداد ثالثــة تقــارير جديــدة مــن بــني التقــارير   

صال باملنظمــات املــشاركة وعملنــا علــى زيــادة أنــشطة االتــ. ٢٠١٢الــصادر هبــا تكليــف لعــام 
وهيئاهتا التشريعية، مما أدى إىل تعزيز االلتزام بالوحـدة، مبـا يف ذلـك التمويـل املخـصص لنظـام                    

ــسبة   ال ــام ن ــا مــن املنظمــات املــشاركة برفــع مــسامهتها يف    ٩٠تعقــب يف ظــل قي ــة تقريب  يف املائ
ــا قـــدمت املنظمـــات املـــشاركة   .٢٠١١ عـــام ــا خيـــص برنـــامج  ٣٢كمـ ــا فيمـ العمـــل  اقتراحـ
إجـراءات العمـل الداخليـة      ُحدِّثت   فقد   .ومضينا يف سعينا لتحسني عمل الوحدة     . ٢٠١٢ لعام

، وأكــد اســتعراض لقواعــد ومعــايري التقيــيم أن املمارســات املــستقرة       ٢٠١١يف مطلــع عــام  
باالتبــاع يف وحــدة التفتــيش املــشتركة تتمــشى إىل حــد كــبري مــع قواعــد ومعــايري فريــق األمــم   

 ٢٠١٣وقررت الوحـدة كـذلك إنـشاء قائمـة أوليـة مـن املواضـيع لعـام               .  بالتقييم املتحدة املعين 
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القائمــة مبثابــة هــذه وســتكون . مــن أجــل تعزيــز عمليــة ختطــيط املــوارد املعتمــدة لفتــرة الــسنتني
  . ٢٠١٢ديسمرب /، وسيعاد النظر فيها يف كانون األول٢٠١٣األساس لربنامج عمل عام 

زام مبعاجلـة املـشاريع اجلاريـة املتراكمـة حاليـا، يـشمل             ، وعمـال بـااللت    وعلى ضوء ذلك    
  . اثين عشر مشروعا جديدا٢٠١٢برنامج عمل الوحدة لعام 

ــام           ويف ســياق تبــادل اآلراء مــع الرؤســاء التنفيــذيني للمنظمــات املــشاركة خــالل ع
رحت سبل ووسائل لتحسني تناول تقارير الوحـدة والبـت فيهـا مبـا أن عـدم اختـاذ                   ، اقتُ ٢٠١١

راءات بشأهنا يقوض القيمة املـضافة واألثـر احملـتملني إلسـهامات الوحـدة يف تعزيـز الكفـاءة                   إج
وستواصـل الوحـدة العمـل عـن كثـب مـع            . والفعالية، واالتساق والتعاون على نطاق املنظومـة      
ويتوقـــع أن يـــسهم النظـــام املرتقـــب لتعقـــب . الـــدول األعـــضاء كـــذلك ملعاجلـــة هـــذا الوضـــع

 يف تعزيــز هــذه  نترنــت الــصادر بــه تكليــف مــن اجلمعيــة العامــة      التوصــيات علــى شــبكة اإل  
وأود هنــا أن أعــرب عــن التقــدير، باســم وحــدة التفتــيش املــشتركة، للمنظمــات  . اإلســهامات

كل املوارد الالزمـة    ضمان توافر   ويف نفس الوقت، نتطلع إىل      . املشاركة اليت سامهت يف متويله    
  .لتشغيل النظام املذكور بصورة فعالة

املوجهـة إىل الوحـدة     ،  ٦٥/٢٧٠يف قرارهـا    دعوة اجلمعيـة العامـة      واستجابة لـ  ريا،  وأخ  
تقــدمي تقريــر عــن عمليــة اإلصــالح والتقــدم احملــرز فيهــا، وتقــدمي تقييمــات جديــدة    مــن أجــل 

إصالح وحـدة التفتـيش     ”أقدم الفرع املعنون    يسرين أن    ،للخيارات املتاحة لتعزيز فعالية عملها    
وميكن االطالع علـى    . )الفصل األول، الفرع باء   (“ رز وسبل املضي قدما   التقدم احمل : املشتركة

ــدة         ــشبكي للوحــ ــع الــ ــشتركة يف املوقــ ــيش املــ ــدة التفتــ ــالح وحــ ــن إصــ ــع عــ ــر موســ تقريــ
)www.unjiu.org/en/reform.htm( .               وأنا على ثقة بأن كال مـن األمـني العـام والـدول األعـضاء

  . سيويل االعتبار الواجب ملقترحات اإلصالح
  زهرانحممد منري ) توقيع(

  الرئيس
  ٢٠١٢يناير / كانون الثاين٢٤جنيف، 
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  الفصل األول
  ٢٠١١التقرير السنوي لعام     

  التقدم احملرز حىت اآلن : ٢٠١٩-٢٠١٠تنفيذ اإلطار االستراتيجي للفترة   -ألف   
ــام      - ١ ــشتركة يف ع ــيش امل ــا    ٢٠٠٨قامــت وحــدة التفت ــار اســتراتيجي هل  بوضــع أول إط

يقـدم خارطـة طريـق      ، و ٢٠١٩ إىل   ٢٠١٠مـن   لفتـرة   يـشمل ا  جـل وطويـل األجـل       متوسط األ 
، وهـو مـا أقرتـه       )املرفـق الثالـث   ،  A/63/34(لزيادة الرقابة استجابة لطلبـات أصـحاب املـصلحة          

ولألسف، مل ُيترجم هذا اإلقرار إىل طلب مـدعوم         . ٦٣/٢٧٢اجلمعية العامة الحقا يف قرارها      
ن مث، مل يكن أمام الوحدة خيار آخر سوى تعديل بـرامج عملـها              وم. بشكل تام لزيادة املوارد   

  . السنوية تبعا لذلك
ــة كــذلك، يف قرارهــا      - ٢ ــة العام ــوم الوحــدة  ٦٥/٢٧٠وأكــدت اجلمعي ، ضــرورة أن تق

 وحتــسينها ٢٠١٩-٢٠١٠باسـتكمال اســتراتيجيتها املتوسـطة األجــل والطويلـة األجــل للفتـرة     
 تطــرأ علــى البيئــة الــيت تــضطلع فيهــا الوحــدة بأنــشطتها   باســتمرار، مــع مراعــاة الــتغريات الــيت 

ــيت تواجههــا  ــا     . والتحــديات ال واســتجابة هلــذا الطلــب، استعرضــت الوحــدة أهــدافها ونواجته
 هلـذا  األولوُيقترح إطـار اسـتراتيجي مـنقح يف املرفـق     . وقامت بتخفيضها وفقا للموارد املتاحة 

ــر ــل في  . التقري ــه، ســتجرى استعراضــات أق ــاء علي ــة   وبن ــة واإلداري ــشؤون التنظيمي ــق بال مــا يتعل
غري أن الوحدة قـد اسـتنفدت مواردهـا احلاليـة إىل أقـصى حـد نظـرا لتنفيـذ          . لفرادى املنظمات 

ــه تكليــف، واســتراتيجيٍة إلدارة      نظامهــا لتعقــب التوصــيات علــى شــبكة اإلنترنــت، الــصادر ب
لـسنة مـع التركيـز علـى      تقريـرا يف ا  ١٢ أو ١١وبذلك، ستواصل إصدار ما متوسطه      . املعارف

  . القضايا الشاملة للمنظومة بأسرها
  

  التقدم احملرز وسبل املضي قدما: إصالح وحدة التفتيش املشتركة  -باء   
 وحـدة التفتـيش املـشتركة    ،٦٥/٢٧٠ مـن قرارهـا      ٨ يف الفقـرة     ،دعت اجلمعية العامـة     - ٣

 تقييمـات جديـدة للخيـارات       إىل تقدمي تقرير عن عملية اإلصالح والتقدم احملـرز فيهـا، وتقـدمي            
املتاحة لتعزيز فعالية عملها، وطلبت إىل األمني العام أن يقدم تقريـرا إىل اجلمعيـة عـن أيـة آثـار                     

  .ميكن أن تترتب على ذلك
هــي ة عــددا مــن جهــود اإلصــالح منــذ إنــشائها، فقــد بــادرت دوبينمــا شــهدت الوحــ  - ٤

 A/58/343انظـر   (٢٠٠٣خـرية يف عـام   نفسها إىل أكرب عملية إصالح أجريت يف الـسنوات األ     
  :، وهي تشمل مخسة أهداف رئيسية)Add.2 و Add.1و 
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ــن          )أ(   ــة الــصادرة ع ــذكرات والرســائل اإلداري حتــسني مــدى صــلة التقــارير وامل
  وحدة؛ال

  حتسني عملية متابعة تقارير الوحدة وتوصياهتا؛   )ب(  
  واعد واملعايري؛ الداخلية والقتعزيز أساليب العمل، وإجراءات العمل  )ج( 
  حتسني التأهيل املهين للموظفني؛  )د(  
  .الوحدةتكوين حتسني   )هـ(  

  
  تقدم اإلصالح  -  ١  

 األوىل على النحو املبني يف ورقة عـن اجلهـود   ةلقد أحرز تقدم كبري يف اجملاالت األربع     - ٥
، www.unjiu.org/en/reform.htmيف املوقـع  الرامية إىل إصالح الوحـدة، ميكـن االطـالع عليهـا         

تكـوين  غري أن اجملال اخلامس مل جير تناوله بعد يف اجلوهر حيث إن أي تغيريات قد تطرأ علـى                   
والتغـيري الوحيـد    . هي رهـن مبوافقـة الـدول األعـضاء وتعـديل نظامهـا األساسـي              احلايل  لوحدة  ا

مبرشـحني  الذي تقرر إدخاله على اختيار املفتشني يقضي بـأن تديل البلدان الراغبـة يف التوصـية                
لعضوية وحدة التفتيش املشتركة بأمسـائهم إىل اجلمعيـة العامـة إلتاحـة اختـاذ قـرار مـستنري علـى                     

 تناولـه مبزيـد مـن    جيـري وهناك تغـيريات مقترحـة أخـرى مل جيـر تنفيـذها، وهـو مـا                 . حنو أفضل 
  .)لالطالع على تكوين الواحدة احلايل، انظر املرفق الثاين (التوضيح أدناه

  
  تكوين الوحدةحتسني   -  ٢  

على الرغم من تقدم الوحدة يف معظم اجملاالت املبّينـة يف وثـائق اإلصـالح اخلاصـة هبـا                     - ٦
 املــــشار إليــــه أعــــاله، فــــاجلزء الــــذي مل جيــــرِ تناولــــه بعــــد هــــو  ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣للعــــامني 
  . بتكوينها املتعلق

يف األمــم وســعيا إىل املزيــد مــن التحــسني يف تكــوين الوحــدة ينبغــي للــدول األعــضاء     - ٧
وقـد ذُكـرت    . املتحدة أن تويل اهتماما دقيقا السـتقدام أفـضل املرشـحني املـؤهلني إىل الوحـدة               

 من النظام األساسي للوحدة اليت تنص علـى أن املفتـشني، الـذين              ٢املؤهالت املطلوبة يف املادة     
ة، أو التفتـيش الوطنيـ    ُيختارون من بني أعـضاء هيئـات اإلشـراف          ”يعملون بصفتهم الشخصية    

أو من بني األشخاص ذوي الكفـاءة املـشاهبة علـى أسـاس خـربهتم اخلاصـة يف املـسائل اإلداريـة             
ولكـي تـصبح تلـك املتطلبـات أكثـر          . “واملالية، الوطنية أو الدولية، مبا يف ذلك مسائل التنظـيم         

وضوحا، يف ظل غيـاب وصـف متفـق عليـه لوظيفـة املفتـشني، فقـد أكـدت اجلمعيـة العامـة يف                        
أمهيــة ضــمان تــوافر اخلــربة لــدى املرشــحني يف ميــدان ” علــى ٥٩/٢٦٧مــن قرارهــا  ٧الفقــرة 



A/66/34 
 

3 12-22040 
 

الرقابــة، ومراجعــة احلــسابات، والتفتــيش، والتحقيــق،  : واحــد علــى األقــل مــن امليــادين التاليــة 
والتقييم، والشؤون املالية، وتقييم املشاريع، وتقييم الربامج، وإدارة املـوارد البـشرية، والـشؤون       

أو األداء الربنــاجمي، إضــافة إىل تــوافر املعرفــة مبنظومــة /إلدارة العامــة، والرصــد، والتنظيميــة، وا
  .“األمم املتحدة وبدورها يف العالقات الدولية

 من الفرع الثاين من قـرار اجلمعيـة         ٣وقد أدخل حتسني على عملية االختيار يف الفقرة           - ٨
 الـيت يطلـب منـها اقتـراح مرشـحني           ، اليت نّصت علـى أن ُتقـّدم أمسـاء البلـدان           ٦١/٢٣٨العامة  

ــة    وبعــد ذلــك، أصــبح مــن  . للوحــدة وأمســاء مرشــحي كــل منــها يف الوقــت نفــسه إىل اجلمعي
  .املمارسات املعتادة أن تتيح البلدان السري الذاتية ملرشحيها

، اقترحت الوحدة إنشاء فريق استشاري الستعراض املرشـحني لكـي           ٢٠٠٣ويف عام     - ٩
 مــن النظــام ٣معيــة العامــة يف أداء املهــام املوكلــة إليــه مبوجــب املــادة  يقــوم مبــساعدة رئــيس اجل

  .األساسي للوحدة بشأن اقتراح املرشحني الذين سيجري انتخاهبم كمفتشني
  

  آفاق املستقبل  -  ٣  
املبادرات الكثرية اليت اختذهتا الوحدة من أجل إدخـال         /يدل امللّخص أعاله لإلجراءات     - ١٠

نوات األخرية على التزامها خبدمـة مـصاحل املنظمـات املـشاركة والـدول              تدابري اإلصالح يف الس   
ورغم ذلك، فالوحدة تعي أنه ال يزال هناك املزيـد ممـا ينبغـي عملـه،      . األعضاء على حنو أفضل   

ــا التزامهــا مبواصــلة التحــسني يف مجيــع اجملــاالت الــيت تــدخل يف نطــاق اختــصاصها      وتكــرر هن
طـيط االسـتراتيجي والتأهيـل املهـين ملوظفيهـا وتطـوير أسـاليب              املباشر، مبا يف ذلك حتسني التخ     

عملـــها، وتعزيـــز املعـــايري واإلجـــراءات وحتـــسني التنـــسيق مـــع التركيـــز علـــى مراقبـــة النوعيـــة  
  .املعارف تبادل/وإدارة
غري أن الوحدة مقتنعة بأن هناك بعض اجملاالت اليت ال ميكن حتقيق تقدم حقيقـي فيهـا                   - ١١

ءلة والكفــاءة والفعاليــة والتــأثري بــدون دعــم الــدول األعــضاء واملنظمــات   حنــو مزيــد مــن املــسا 
وتنطبق هذه احلالة علـى تكـوين الوحـدة وعلـى متابعـة توصـياهتا، حيـث        . املشاركة يف الوحدة  

  .ُسّجل تقدم يف هاتني الناحيتني ولكن مثة حاجة إىل التزام أقوى
لـشاملة لكامـل نطـاق املنظومـة        وكذلك شكّلت زيادة تعقيـد عمـل الوحـدة وطبيعتـه ا             - ١٢

ويف الوقـت الـذي يـستعان       . حتديات جديدة ال ميكن مواجهتـها بالتـدابري املبّينـة أعـاله وحـدها             
فيــه مبــصادر خارجيــة إلجــراء الكــثري مــن أعمــال التقيــيم يف وكــاالت األمــم املتحــدة، لتتــولّى    

أحـدث اخلـربات املتطـورة      إدارهتا بعدئذ الوحـدات املعنيـة بـالتقييم، ال ميكـن للوحـدة اسـتقدام                
ــة يقتــصر تــأثري ذلــك علــى طــول الفتــرة الالزمــة إلصــدار التقــارير واملــذكرات           وال. الالزم
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. والرسائل اإلدارية ولكنـه يـؤثر أيـضا علـى إمكانيـة الدراسـة املتعمقـة للمـسائل األكثـر تعقيـدا            
مـن أعمـال    كما يعـين ذلـك ضـمنا، لـدى اقترانـه جبمـود املـوارد املخصـصة للـسفر، أن الكـثري                       

الوحدة جتري يف جنيف، بدون أن تتمكن مـن التعـرف بـشكل مباشـر يف مراكـز العمـل علـى                      
وتــوفري . كيفيــة تــأثري الــسياسات اجلديــدة واإلصــالحات علــى عمــل األمــم املتحــدة يف امليــدان 

الوســائل الالزمــة الســتقدام اخلــربات التقنيــة واملتــصلة بقطاعــات حمــّددة والــيت ال تتــوافر لــدى    
، وكــذلك الــسماح بزيــارات ميدانيــة أكثــر تفــصيال، جيــب النظــر فيهمــا يف أي عمليــة الوحــدة

ويف هذا الصدد، من املهم أن نالحظ أن الوحـدة حـصلت يف ميزانيـة               . إصالح أخرى للوحدة  
ــرة  ــدرها    ٢٠١٣-٢٠١٢الفت ــى خمصــصات إضــافية ق ــة  ١٠٠ ٠٠٠ عل ــك لتغطي  دوالر، وذل

  .اخلدمات االستشارية
قدرة الوحدة على التعامل مع التقييم على نطاق املنظومـة هـو االسـتجابة    ويعترب تعزيز     - ١٣

، الفقـرات   ٦٣/٣١١ من قرارهـا     ٨الصحيحة للدعوات اليت أصدرهتا اجلمعية العامة يف الفقرة         
، واملتعلقـة بـضرورة تعزيـز التقيـيم بوصـفه أحـد مهـام               ٦٤/٢٨٩، من قرارهـا     ١٣ إىل   ١١من  

 علــى ضــرورة أن ٦٣/٣١١ت اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا  وقــد أكّــد. منظومــة األمــم املتحــدة
يكون اهلدف من إنشاء آلية مستقلة للتقييم علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة هـو االسـتفادة          
على حنـو تـام مـن اإلطـار املؤسـسي القـائم والقـدرات املوجـودة وتعزيزمهـا، ومنـها علـى وجـه                  

عـة املـستقلة الـيت كلـف هبـا األمـني العـام          وملا كانـت املراج   . اخلصوص وحدة التفتيش املشتركة   
من أجل مراجعة آليات التقييم القائمـة واقتـراح خيـارات بـشأهنا مل توضـع يف صـيغتها النهائيـة         

  .بعد، فإنه ال ُتقّدم أي مقترحات ملموسة يف هذا الصدد يف هذا الوقت
  

  خيارات لتعزيز فعالية الوحدة  -  ٤  
 الوحـدة إىل تقـدمي تقريـر عـن عمليـة            ٦٥/٢٧٠ قرارها   وبينما تدعو اجلمعية العامة يف      - ١٤

. اإلصالح، وتطلب إليها كذلك تقـدمي تقييمـات جديـدة بـشأن خيـارات تعزيـز فعاليـة عملـها               
  :ب، تقترح الوحدة لذلك ما يليومتشيا مع هذا الطل

  :إجراءات تتخذها الدول األعضاء  )أ(  
ــال لوحــدة التفتــيش املــ     ‘١’   شتركة مــن املهــم وجــود  مــن أجــل حتقيــق األداء الفّع

ــة   ــؤهالت عالي ــشني ذوي م ــدول     . مفت ــوم ال ــة مبكــان أن تق ــن األمهي ــذا، فم ل
  األعضاء بتحديد واقتراح واختيار أفضل املرشحني لشغل وظيفة املفتِّش؛

لعــلّ اجلمعيــة العامــة ترغــب يف التأكيــد جمــددا علــى أمهيــة التنفيــذ الفّعــال            ‘٢’  
 املتعلقــة ٨، مبــا يف ذلــك الفقــرة ٥٩/٢٦٧لألحكــام ذات الــصلة مــن القــرار  
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بعمليــة املــشاورات الــيت جتــري الســتعراض مــؤهالت املرشــحني املقتــرحني        
  للعمل كمفتشني؛

 مـن القـرار نفـسه، يف دراسـة     ٩لعلّ اجلمعية العامة ترغب، مع مراعاة الفقـرة     ‘٣’  
خمتلــف اخليــارات املتعلقــة بفتــرة عــضوية املفتــشني، وذلــك هبــدف االســتفادة   

 من اخلربة املكتسبة يف إطار الوحدة ويف نفـس الوقـت تـسهيل جتديـد                الكاملة
  خربة الوحدة وحتديثها؛

لعــلّ اجلمعيــة العامــة وغريهــا مــن اهليئــات التــشريعية للمنظمــات املــشاركة يف    ‘٤’  
الوحدة ترغب يف إعادة النظر يف الطرائق احلالية املستخدمة يف دراسـة تقـارير       

اختــاذ إجــراءات يف الوقــت املناســب بــشأن  الوحــدة ووضــع عمليــة تقــود إىل  
  التوصيات املعلّقة اليت وجهتها الوحدة إىل هذه اهليئات؛

  
ينبغـي أن تـضمن أمانـات       : إجراءات تتخذها املنظمـات املـشاركة يف الوحـدة          )ب(  

املنظمات املشاركة يف الوحدة أن ُينظـر يف الوقـت املناسـب وبـشكل فّعـال يف تقـارير الوحـدة                     
سائلها اإلدارية، وذلك بواسطة ما هو مناسب من آليات املتابعة الداخلية، وعـن             ومذكراهتا ور 

طريق إعداد التعليقات، مبا يف ذلك ما يتعلق بـاإلجراءات امللموسـة الـيت جيـب اختاذهـا بالنـسبة                   
لكل توصية، والربجمـة الزمنيـة الـسريعة للتقـارير الـيت تتنـاول جـدول أعمـال اهليئـات التـشريعية                      

ا يتـــيح الوقـــت الكـــايف لدراســـة التوصـــيات املوجهـــة إىل الـــدول األعـــضاء واختـــاذ املعنيـــة، ممـــ
  بشأهنا؛ إجراءات

  
  :إجراءات تتخذها أمانة جملس الرؤساء التنفيذيني  )ج(  
ينبغي ألمانـة جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني تقـصري الفتـرة النهائيـة احملـددة لتقـدمي                     ‘١’  

اها ثالثـة أشـهر؛ وبالتـايل تقلـيص         التعليقات والبالغة ستة أشـهر إىل مـدة أقـص         
فترة تأخر اهليئات التـشريعية للمنظمـات املـشاركة يف دراسـة تقـارير الوحـدة                

  وتوصياهتا؛
ينبغي ألمانـة جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني أن تـدرج يف جـدويل أعمـال جلنتيهـا                     ‘٢’  

دعو الرفيعيت املستوى واملعنيتني باإلدارة وبالربامج بندا يتعلق بالوحدة، وأن تـ          
الوحدة إىل تقدمي عرض إيـضاحي، وأن تناصـر حـصول الوحـدة علـى مركـز                 

وســـتكون الفائـــدة مـــن ذلـــك إشـــراك الوحـــدة يف  . مراقـــب لـــدى اللجنـــتني
  املتحدة؛ املبادرات الرئيسية إلصالح منظومة األمم
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رغـــم الـــضرورة احليويـــة   : إجـــراءات تتخـــذها وحـــدة التفتـــيش املـــشتركة      )د(  
لـدول األعـضاء واملنظمـات املـشاركة، تلتـزم الوحـدة ذاهتـا مبواصـلة                لإلجراءات الـيت تتخـذها ا     

وبالتايل، تعكف الوحـدة علـى      . جهودها لتحسني أساليب عملها وإجراءاهتا وفعاليتها وأمهيتها      
ــرة         ــذ اإلطــار االســتراتيجي للفت ــا، كجــزء مــن تنفي ــزم اختاذه ــة، أو تعت اختــاذ اإلجــراءات التالي

٢٠١٩-٢٠١٠:  
لتقارير وذلك بدراسة طـرق بديلـة لتقـدمي تقـارير عـن النتـائج               احلد من طول ا     ‘١’  

واالستنتاجات والتوصيات الرئيسية، كإصدار ورقات مـوجزة، ووضـع جـزء           
  من األحباث املستفيضة اليت جتريها على موقعها الشبكي؛

االلتزام الصارم باملقاييس الداخليـة اخلاصـة بإعـداد االستعراضـات وذلـك مـن             ‘٢’  
خ واضحة لبدء تقارير الوحدة ومذكراهتا ورسـائلها اإلداريـة   أجل وضع تواري  

ولالنتــهاء منــها، والــسعي مــن مث إىل احلــد مــن عــدد املــشاريع الــيت تعــاين مــن  
  التأخري ولتخفيض تراكم العمل؛

مواصــلة صــقل عمــل الوحــدة مــن خــالل مواصــلة حتــديث إجــراءات العمــل      ‘٣’  
تقيـــيم والتحـــري والتفتـــيش الداخليـــة، واعتمـــاد قواعـــد ومعـــايري لعمليـــات ال

  واستكشاف عمليات استعراض أكثر مرونة وابتكارا؛
مبـا يف ذلـك   (إدارة املوارد املتاحة بصرامة أكرب وذلك لتعظيم االسـتفادة منـها             ‘٤’  

ــق       ــديو وعــن طري ــداول بالفي ــادة اســتخدام الت ــسفر، وزي حتــسني التخطــيط لل
ــكايب  ــامج سـ ــدعم وا (Skype)برنـ خلـــربات يف ، والتعـــرف علـــى مـــصادر الـ

  ؛)كيانات األمم املتحدة األخرى، واالستعانة باخلرباء االستشاريني
استقدام خـربات إضـافية مـن خـالل التمـاس خـدمات خـرباء معـاونني متـوهلم                     ‘٥’  

الــدول األعــضاء، ومواصــلة إدارة برنــامج التــدريب الــداخلي وحتديــد مــوارد   
  اريع املعقدة؛إضافية خارجة عن امليزانية عند احلاجة إليها يف املش

تنفيذ اسـتراتيجية توعيـة موّجهـة إىل اهليئـات التـشريعية للمنظمـات املـشاركة                  ‘٦’  
وذلـــك هبـــدف إذكـــاء وعيهـــا مبنتجـــات الوحـــدة واملـــشاركة يف املناقـــشات   

  والتطورات البارزة يف جمال السياسات يف الوقت املناسب؛
ت حبيـث تـضمن زيـادة      تعزيز إدارة الوحدة للمعارف واستراتيجيتها لالتصاال       ‘٧’  

الــوعي بتقاريرهــا واســتخدامها مــن خــالل وضــع وتنفيــذ نظــام تتبــع شــبكي    
قــوي؛ وبواســطة موقــع شــبكي مــنقّح ســهل االســتعمال؛ وبإصــدار منتجــات  
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اتصاالت مصممة خصيصا وحمـّددة األهـداف مـن أجـل التواصـل مـع الـدول                 
  األعضاء واملنظمات املشاركة على حد سواء؛

  .ايتتنفيذ تقييم ذ  ‘٨’  
  

  ٢٠١١التقارير اليت أُعدت يف عام   -جيم   
، الــذي اعتمدتــه الوحــدة يف دورهتــا املعقــودة يف   ٢٠١١تــضمن برنــامج العمــل لعــام    - ١٥

وقــد ألغــي .  مــشروعا جديــدا١١، )، الفــصل الثــاينA/65/34 (٢٠١٠ديــسمرب /كــانون األول
التقريـر بـشكل غـري متوقـع        تقرير واحد، ووضع على القائمة بسبب مغادرة املنسق املعـين هبـذا             

وباإلضـافة إىل ذلـك، كـان قـد جـرى ترحيـل       . حيث ُعّين ممثال دائما لبلده لدى األمم املتحدة   
 مـشروعا يف    ٢١، ليـصل اجملمـوع إىل       ٢٠٠٩ ومشروعني من عـام      ٢٠١٠ مشاريع من عام     ٨

  .٢٠١١عام 
مــن مــشاريع ، كانــت أربعــة مــن املــشاريع اجلديــدة ومثانيــة ٢٠١١وحبلــول هنايــة عــام   - ١٦

 مثانية مـشاريع مـن بينـها مـشروعان     ٢٠١٢وُترحَّل إىل العام . برنامج العمل السابق قد أجنزت   
ــاين   ــشرين الث ــشرع فيهمــا إالّ يف ت ــوفمرب/مل ُي ــل    . ن ــشاريع يف أوائ ــة مــن هــذه امل وســتنجز أربع

ة ، يف حني سُتنجز املشاريع املتبقية حبلول منتصف العـام، وذلـك سـعيا مـن الوحـد                 ٢٠١٢ عام
  ).انظر املرفق الثالث(لتقليص متوسط املدة اليت تستغرقها املشاريع 

 تقريرا ومذكرة واحدة، حتتوي يف جمملـها علـى          ١١، أعّدت الوحدة    ٢٠١١ويف عام     - ١٧
وكانـت مثانيـة مـن هـذه التقـارير باإلضـافة إىل املـذكرة ذات طـابع شـامل لنطـاق                      .  توصية ٨٦

نّيا بعدة منظمات، وتقريران كان كل منـهما استعراضـا     املنظومة، يف حني كان تقرير واحد مع      
  .ويرد أدناه موجز التقارير واملذكرة. ملنظمة واحدة

١٨ -  JIU/REP/2011/1  ،”        قـّيم هـذا     - “استعراض اخلدمة الطبية يف منظومة األمـم املتحـدة 
 االستعراض الذي أجري على صعيد منظومة األمـم املتحـدة طريقـة تقـدمي اخلـدمات الطبيـة يف                  

املنظومــة وإدارهتــا ودعمهــا ورصــدها، بغــرض اقتــراح حتــسينات متكّــن األمــم املتحــدة مــن أداء 
 علـى نطـاق العـامل، وال سـيما يف           واجبها يف تقدمي الرعاية املتعلقة بـصحة املـوظفني وسـالمتهم          

عبة ويلفت التقرير االنتباه إىل قضية املساءلة يف جمال اخلدمات الطبية، ويشري إىل أن شـ              . امليدان
 ال تقــدم أي مــسامهات  التابعــة ملكتــب إدارة املــوارد البــشرية باألمانــة العامــة اخلــدمات الطبيــة

ــالرغم مــن اضــطالعها بــدور           يف ــق مبيزانيــات الوحــدات امليدانيــة وخطــط عملــها، ب ــا يتعل م
ويف حني استثمرت األمم املتحدة موارد كبرية يف توظيـف عـدد كـبري مـن                . “املشرف التقين ”

 الرعاية الـصحية يف كـل أجـزاء املنظومـة، خلـص االسـتعراض إىل أنـه مل ُتنـَشأ بعـُد                       العاملني يف 
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اهلياكل املطلوبة لإلشراف على هـذه املـوارد وإدارهتـا وفقـاً للمعـايري العـصرية يف جمـال الرعايـة                     
  . الصحية

ويتطلــب اعتمــاد مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة لــسياسات الــسالمة والــصحة           - ١٩
وسينصب التركيـز يف هـذه احلالـة علـى          . داث نقلة نوعية يف تقدمي اخلدمات الطبية      املهنيتني إح 

وتيسرياً لتنفيذ سياسات الـسالمة والـصحة املهنيـتني وتعزيـز التنـسيق،             . الوقاية بدالً من العالج   
ــشاء شــبكة     ــضا بإن ــر أي ــى نطــاق   يوصــي التقري ــسائل عل ــة بتلــك امل ــة معني ــشمل ( املنظوم ــا ي  مب

، تــصاغ علــى شــاكلة الــشبكة املــشتركة بــني  ) املثــال ال احلــصر ســبيللــىاخلــدمات الطبيــة، ع
 وستتوىل هذه الشبكة دعم اللجنـة اإلداريـة الرفيعـة املـستوى           . الوكاالت إلدارة املسائل األمنية   
 يف استعراضـها الـشامل للقـضايا املتـصلة بكـل عناصـر هيكـل                التابعة جمللس الرؤسـاء التنفيـذيني     

  .  يف األمم املتحدةالسالمة والصحة املهنيتني
٢٠ -  JIU/REP/2011/2  ،”            الشفافية يف عملية اختيار وتعيني كبار املديرين يف األمانـة العامـة

، ٦٤/٢٥٩ مـن قـرار اجلمعيـة العامـة      ١٩ عمـالً بـالفقرة      -) A/66/380انظـر    (“لألمم املتحدة 
 فعاليــة الوحــدة ت، استعرضــ“حنــو نظــام للمــساءلة يف األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة ”املعنــون 

  تلــك العمليــاتالعمليــات احلاليــة الختيــار وتعــيني كبــار املــديرين يف األمانــة العامــة ومتاســك   
ــها وشــفافيتها  ــدول األعــضاء     . وحــسن توقيت وقــد أُســند إليهــا إجــراء هــذا االســتعراض ألن ال

ألمـني   تنفيذ هذه العملية على النحو املبني يف تقرير ا          يكتنف أعربت عن قلقها من أن الغموض     
 ووكـالء  نائـب األمـني العـام        ُحـدد ولغـرض االسـتعراض،     ). A/64/640(العام املتعلـق باملـساءلة      

  . ذه العمليةهب  املعنيني بوصفهم كبار املديريناملساعدون العامون واألمناءاألمني العام 
ويسلم كل من الدول األعضاء واملفتشني على الـسواء مبـا يتمتـع بـه األمـني العـام مـن                       - ٢١
ن أن هـذا  الطة تقديريـة صـرحية فيمـا يتعلـق بتعيينـات كبـار املـديرين، ولكـن املفتـشني يعتقـد               س
 العمليـة الـيت أرسـاها        الشفافية يف  يعين أن لدى األمني العام تفويضا مطلقا يسمح له بتجاوز          ال

ومن أجل إجياد توازن بني توفري معلومات كافية للدول األعضاء لكـي تكـون علـى                . هو نفسه 
ن العمليــة واضــحة ومنــصفة وشــفافة وال متــس خــصوصية املرشــحني أو تعــرض للخطــر ثقــة بــأ

الثقة يف عملية التداول اليت تقوم هبا أفرقة االستعراض أو األمـني العـام نفـسه، يوصـي املفتـشان         
ــشارين      ــوثني اخلاصـــني واملستـ ــتثناء املبعـ ــائف، باسـ ــع الوظـ ــشواغر جلميـ ــات الـ ــدار إعالنـ بإصـ

لـدول  ا  علـى  شبكي لنشر املعلومات املتعلقة بتعيينات كبار املـديرين       الشخصيني، وإنشاء موقع    
وينبغــي أن ترســل إىل مجيــع الــدول األعــضاء ومجيــع وكــاالت . األعــضاء واملرشــحني احملــتملني

األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها خالل مهلة ال تقل عن شهر واحـد مـذكرات شـفوية ُتنـشر              
مـن القـرار   ) ه (٣ وهذا سيفي مبقتضيات أحكـام الفقـرة   .هبا مجيع إعالنات الوظائف الشاغرة   
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، اليت قررت فيها اجلمعية العامة، كقاعدة عامة، أال خيلف أحد مواطين دولـة عـضو             ٤٦/٢٣٢
مواطناً آخر من الدولة ذاهتا يف أية وظيفة عليـا، وأال يكـون هنـاك احتكـار يف الوظـائف العليـا                      

وبالنسبة إىل املناصـب الـيت قـررت اجلمعيـة          . ولمن جانب مواطين أي دولة أو جمموعة من الد        
، “اجلنـوب  ” و “الـشمال ”العامة لألمم املتحدة أن تطبق عليها قاعـدة التنـاوب اجلغـرايف بـني               

. ن أال يلـتمس املرشـحون إال مـن املنطقـة الـيت يـأيت دورهـا يف شـغل املنـصب                     افقد رأى املفتـش   
ــارَ       ــي املعي ــأن تكــون اجلــدارة ه ــاع ب ــى اقتن ــشان عل ــديرين،    واملفت ــار امل ــار كب ــسي الختي  الرئي

تضطلع الدول األعضاء مبسؤولية تقدمي مرشحني كاملي األهلية لكـي ينظـر األمـني العـام        وبأن
  .يف ترشيحهم

٢٢ -  JIU/REP/2011/3 ،”  منظومــة يف التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب والتعــاون الثالثــي 
كليـف مـن اللجنـة الرفيعـة املـستوى املعنيـة            يتناول التقرير املقـدم بنـاء علـى ت         - “األمم املتحدة 

. بالتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب، قــضايا التنــسيق واالتــساق والعمليــات احلكوميــة الدوليــة 
 ومفـاهيم التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب والتعـاون        يفوحيدد التقرير وجود عدم فهـم لتعـار      

 بآليات اإلبالغ القائمة عـن األنـشطة         وضعف االلتزام  ، وسوء تطبيق املبادئ التوجيهية    ،الثالثي
ويالحـظ أن التنـسيق علـى املـستوى اإلقليمـي           . يف جمال دعم التعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب           

 حتقيـق األثـر احملتمـل للتعـاون فيمـا بـني بلـدان          يعيـق  غري كاف أو معدوم، ممـا         أنه والقطري إما 
ن االقتـصادية اإلقليميـة، ويوصـي        الدور احملدود للجا    فقدان الفرص بسبب   ويشري إىل . اجلنوب
 الوجــود اإلقليمــي للوحــدة اخلاصــة املعنيــة بالتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب والتابعــة    بتعزيــز

 وحتقيـق   الوحـدة  اللجـان اإلقليميـة، مـن أجـل تعزيـز حـضور         قـر للربنامج اإلمنـائي ونقلـها إىل م      
كبرية يف طريق النـهوض بالـدعم        عقبة كأداء    يعدوُيربز التقرير أن نقص التمويل      . أوجه التآزر 

للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف إطار منظومة األمم املتحدة، ويوصي بتخـصيص مـستويات               
  غـري مـشروطة    أن تقـوم املنظمـات جبمـع أمـوال        بـ  النـشاط، و   ذاأعلى من امليزانيات األساسية هلـ     

مـني العـام املتعلـق حبالـة        تقريـر األ  ل ا وكان التقريـر أساسـ     .لدعم التعاون فيما بني بلدان اجلنوب     
 مــسامهة يف االســتعراض الــذي ســيكون مبثابــة ) A/66/229(التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب  

الــشامل للــسياسات الــذي جيــرى كــل أربــع ســنوات لألنــشطة التنفيذيــة مــن أجــل التنميــة يف     
  . منظومة األمم املتحدة الذي ستجريه اجلمعية العامة يف دورهتا السابعة والستني

٢٣ -  JIU/REP/2011/4 ،” حالـــة ‐تعـــدد اللغـــات يف مؤســـسات منظومـــة األمـــم املتحـــدة 
 على الـرغم مـن اختـاذ قـرارات عديـدة لتعزيـز تعـدد اللغـات، مل          - “مرتقب إصداره  ‐ التنفيذ

وبالتـايل،  . يضع سـوى عـدد قليـل مـن املنظمـات سياسـات وخطـط عمـل السـتراتيجية رمسيـة                    
 للمنظمـات والتفـاوت يف مـا بـني لغـات            رمسيـة ما بني اللغـات ال    تزال أوجه اخللل القائمة يف       ال

ويتناول التقرير، وهو يهدف إىل تقييم حالة تنفيـذ         . العمل يف أماناهتا مثار قلق للدول األعضاء      
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 املنظومـة، جمــاالٍت مـن قبيـل خــدمات املـؤمترات واخلـدمات املتــصلة      علــى نطـاق تعـدد اللغـات   
يب واإلعــالم والتوعيــة، فــضال عــن الــشراكات املؤســسية،  باللغــات، واملــوارد البــشرية والتــدر

مؤكدا، يف الوقت ذاته، على احلقيقة الصارخة املتمثلة يف أن التنفيذ الفعلي لتعـدد اللغـات هـو                  
ــدول األعــضاء وممثلوهــا       ــة ومــشتركة جلميــع أصــحاب املــصلحة، مبــا فــيهم ال مــسؤولية مجاعي

  .والرؤساء التنفيذيون واألمانات
 بأن تلتزم املؤسـسات التابعـة لألمـم املتحـدة التزامـا أشـد              ،التقريرلوحدة، يف   اوصي  تو  - ٢٤

 الرمسيـة، وأن تكفـل اإلنـصاف يف اسـتخدام لغـات العمـل              بلغاهتـا مببادئ املـساواة يف مـا يتعلـق         
داخــل األمانــات؛ وأن تــدعم، بطــرق منــها القنــوات املاليــة، اختــاذ الترتيبــات الالزمــة لــضمان    

ميـع اللغـات الرمسيـة ولغـات العمـل؛          جبقـدمي األعمـال األساسـية للمنظمـات          الفعلـي لت   ثالاالمت
فر اوأن تشترط تعيني موظفني كبار بوظـائف منـسقني لـشؤون تعـدد اللغـات؛ وأن تـشترط تـو                

معرفة جيدة بلغة ثانية من لغات العمل لـدى مجيـع املـوظفني؛ وأن تعـاجل القـضايا املـثرية للقلـق                    
لشفويني والتحريريني األكفاء، والتخطيط لتعاقب املـوظفني بـشكل          املترمجني ا  قصاملتمثلة يف ن  

فعــال، والتــدريب والتطــوير الــوظيفي املــوّجهني؛ وأن تنــشئ ضــمن جملــس الرؤســاء التنفيــذيني  
ــهج         ــد النـ ــشتركة، ورصـ ــات مـ ــع سياسـ ــات لوضـ ــدد اللغـ ــا بتعـ ــصا معنيـ ــامال خمصـ ــا عـ فريقـ

  .العمل واستراتيجيات
٢٥ -  JIU/REP/2011/5  ،” هـذا التقريـر،      يتضمن - “ساءلة يف منظومة األمم املتحدة    أطر امل 

، لتنظـــر فيـــه يف دورهتـــا الـــسابعة ٦٤/٢٥٩الـــذي طلبـــت اجلمعيـــة العامـــة تقدميـــه يف قرارهـــا 
دد حتـ و.  املنظومـة   لـدى املؤسـسات علـى نطـاق        والستني، حتلـيال مقارنـا ملختلـف أطـر املـساءلة          

ملعنيــة باملــساءلة وممارســات املــساءلة الــيت   اؤســساتخمتلــف عناصــر املــساءلة بتقيــيم املالوحــدة 
وجيــري . تتبعهــا مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة حــىت يف حــال عــدم وجــود إطــار رمســي      

وجيـري   ، نظام للرقابة الداخليـة    وجود الذي يتجاوز شرط     ،د مفهوم املساءلة   على تعقُّ  التشديد
 تـشكالن معـا الركيـزتني       ،ساءلة للمـ  ٍة ثقاف  إرساء  على أمهية حتقيق الشفافية وعلى     التركيز بقوة 

 كـامال إال عنـدما   تبلـوراً  تتبلـور  وثقافة املساءلة هذه لن    .اللتني يقوم عليهما أي إطار للمساءلة     
  . يكون كبار املديرين قدوة لآلخرين

سبع مؤسسات يف منظومة األمم املتحدة وضـعت أطـرا للمـساءلة رمسيـة قائمـة              وحتدد    - ٢٦
ويف هـذا   . ٍة بـأن تـضع هـذا اإلطـار إن مل تكـن قـد وضـعته بعـدُ                   بقـو   املنظمـات  وصيتبذاهتا، و 

. لةتقيـيم درجـة حتقـق املـساء       لقيـاس و   معيـارا مرجعيـا متثـل خريطـة طريـق            ١٧الصدد، يقتـرح    
ــاه أيــضا إىل مــسؤولية       وعلــى الــرغم مــن أن التقيــيم يركــز علــى املنظمــات، فهــو يلفــت االنتب

وخيلــص . هــام يف احلفــاظ علــى املــساءلة اإلشــراف الــيت تــضطلع هبــا الــدول األعــضاء كعامــل   
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ــة، ألطــرهم       ــة املقبل ــسنوات القليل ــيم، يف ال ــإجراء تقي ــذيني ب ــر إىل توصــية للرؤســاء التنفي التقري
  .  باملساءلة، وثقافة املساءلة يف منظماهتمملتعلقةوهياكلهم ا

٢٧ -  JIU/REP/2011/6 ،” حبــــث  - “اســــتمرارية األعمــــال يف منظومــــة األمــــم املتحــــدة
سياســات وخطــط الســتمرارية األعمــال يف مؤســسات       وراض وجــود اســتراتيجيات  االســتع 

؛ وآليـات   التنفيـذ منظومة األمم املتحدة، وحّدد أوجه التـشابه واالخـتالف؛ وأفـضل ممارسـات              
االتصال والتنـسيق؛ وأداء وحـدات اسـتمرارية تـصريف األعمـال واملـالك الـوظيفي هلـا، مبـا يف                   

وخلص االستعراض إىل أن عـددا قلـيال     . تمويل الالزم لتشغيلها  ذلك أطرها التمويلية وآليات ال    
  يف بـدأ أو قـد    من املؤسسات قد وضع سياسة وخطة معتمدتني الستمرارية تصريف األعمال،           

وقــد ُعوجلــت خمتلــف عناصــر اســتمرارية تــصريف األعمــال بــشكل   .  شــاملةةتنفيــذمها بطريقــ
دارة العليــا للغــرض مــن إدارة   وأدى عــدم املعرفــة وعــدم فهــم اإل   . منفــصل ال بــشكل كلــي  

اســتمرارية تــصريف األعمــال إىل عــدم كفايــة الــدعم الــسياسي واملــايل املقــدم مــن الــدول           
ــضا إىل أن التعــاون   . األعــضاء ــضايا   املــشتركوخلــص االســتعراض أي ــشأن ق  بــني الوكــاالت ب

 مــن خــالل  ســتتحقق وفــورات حجــممثــة وأنــه ذو طــابع ظــريفاســتمرارية تــصريف األعمــال 
اون وتنسيق املمارسات على نطاق املنظومة بـشكل أكثـر تنظيمـا، وميكـن أن تنـاقش تلـك                   التع

  . املمارسات يف إطار منتدى اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى
 مـديري اسـتمرارية تـصريف األعمـال      بـأن يكـون موقـع      ، التقريـر   الوحدة، يف  وصيتو  - ٢٨

 ودعـم  التـزام القيـادة العليـا    وأن ُيعـزز ارة؛  يف مكتب الرئيس التنفيذي أو املكتب التنفيذي لإلد       
 وأن توضـــع مكرســـة هلـــذا الغـــرض؛ مـــوارد بـــشرية وماليـــة وأن ختـــصصالـــدول األعـــضاء؛ 

 املـسؤولية عـن     وأن تـسند   باسـتمرارية األعمـال؛      ةاالسـتراتيجيات واخلطـط املتعلقـ      و السياسات
  علــىتــدريبالج وينبغــي للمنظمــات االضــطالع بأنــشطة التوعيــة عــن طريــق إدمــا  . مهاتنفيــذ

استمرارية األعمـال يف تنميـة قـدرات املـوظفني والـدورات التعريفيـة جلميـع املـوظفني؛ وينبغـي                    
 األمهيـة باعتبـاره جـزءا ال يتجـزأ مـن إدارة اسـتمرارية               غيتوفري تـدريب دوري للمـوظفني البـال       

مـة  ويوصي التقرير أيـضا بـأن تكـون خطـط اسـتمرارية األعمـال علـى مـستوى املنظ                  . األعمال
وينبغي للمنسقني املقيمني اإلشراف على تبـادل املعـارف        . برمتها، مبا يف ذلك املكاتب امليدانية     

 مؤســسات األمــم  لــدى تــصريف األعمــاليةمراروالتعــاون والتكامــل يف جمــال التأهــب الســت  
  .املتحدة يف مراكز عملهم

٢٩ -  JIU/REP/2011/7، ”       قـب إصـداره   مرت (“وظيفة التحقيق يف منظومة األمـم املتحـدة( .
بـشأن   وحـدة التفتـيش املـشتركة         الـيت أعـدَّهتا    لتقارير الـسابقة  أُجري هذا االستعراض كمتابعة ل    

الرقابة، لتحديد التقدم احملرز على مدى العقد املاضي يف تعزيـز وظيفـة التحقيـق يف مؤسـسات                  
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 يف املاضي، غـري     وقد بيَّن االستعراض أن كيانات الرقابة الداخلية ال تزال، كما         . األمم املتحدة 
مستقلة عمليـاً عـن الـرئيس التنفيـذي، نظـراً لعـدم متتـع رؤسـاء الكيانـات الرقابيـة حبريـة تقريـر                         

وباإلضـافة  . احتياجاهتم اخلاصة من امليزانية، وعدم متكنهم من التحكم متاماً مبـواردهم البـشرية            
سات، وأنـه نتيجـةً     إىل ذلك، وجد االستعراض أن مسؤولية التحقيـق جمـزَّأة يف عـدد مـن املؤسـ                

  .لذلك، تصدر بعض التحقيقات عن حمققني غري مهنيني
علــى نطــاق املنظومــة واملواءمــة االتــساق ويتــضمن التقريــر توصــيات هتــدف إىل تعزيــز   - ٣٠
يف دائــرة الرقابــة الداخليــة لكــل مؤســسة، وإضــفاء الطــابع  مجيــع التحقيقــات ضــم إىلدعو، تــو

التنـاوب   و املوظفني املؤهلني وإعفـائهم مـن نظـامي التنقـل         املهين على وظيفة التحقيق باستقدام      
داخل املؤسسة نفسها، وحتقيق املركزية يف متابعة نتائج التحقيقات، وإجـراء اسـتعراض دوري            
ملدى كفاية املوارد واملوظفني يف وظيفـة التحقيـق، عـالوة علـى إضـفاء الطـابع املؤسـسي علـى                     

ى األمـني العـام     ويـدع . ل املمارسات يف جمـال التحقيـق      التعاون بني هيئات الرقابة وتبادهلا ألفض     
، فرقة عمـل مـشتركة بـني الوكـاالت بغيـة            جملس الرؤساء التنفيذيني  ، حتت رعاية    إىل أن ُينشئ  

إلنشاء وحدة حتقيقات موحَّدة ملنظومة األمم املتحدة حبلول هنايـة عـام            الالزمة  اخليارات  وضع  
ن شأن هـذا التوحيـد إفـادة الوكـاالت الـصغرية الـيت       وم. ، لتنظر فيها اهليئات التشريعية    ٢٠١٣

ال متلك القدرة على إجراء حتقيقات، ومواءمـة ممارسـات األعمـال، وإنتـاج معـايري وإجـراءات                  
مــشتركة إلجــراء التحقيقــات، وإجيــاد حــل ملــسائل االســتقاللية، وتعــيني احملققــني املهنــيني دون 

  . مسائل التجزُّؤغريهم، وإتاحة الفرص لترقية املوظفني، ومعاجلة
٣١ -  JIU/REP/2011/8 ،”     ــم ــة والعل ــم املتحــدة للتربي ــة األم اســتعراض تنظــيم وإدارة منظم

 ٢٠٠٩أُرجــئ إجــراء هــذا االســتعراض مــن عــام  . )مرتقــب إصــداره (“)اليونــسكو(والثقافــة 
بطلب من اليونـسكو جتنبـاً لالزدواجيـة يف العمـل وفتـور النـشاط الرقـايب إذ كانـت املنظمـة يف           

عتـرف بـأن أشـواطاً قُطعـت يف     وُي.  كـبرية ك احلني منخرطة بالفعل يف عملية تقيـيم خـارجي        ذل
حتديـد  وجيـري  ، )JIU/REP/2000/4(الـسابق  وحـدة  لامعاجلة مسائل رئيسية منذ صـدور تقريـر      

ــدد مــن التحــديات   ــة، يف جمــاالت احل املاثلــةع والتخطــيط ، واإلدارة،  واإلدارة التنفيذيــةوكم
 بإعـادة النظـر يف   ،التقريـر الوحـدة، يف  وصـي  تو.  والرقابة،ارة املوارد البشرية  وإد ،االستراتيجي

لعمليــة إدارة التغــيري، وتوســيع جلنتــها التوجيهيــة ووضــعها مؤقتــاً حتــت   هيكــل القيــادة احلاليــة  
ــز          ــى تعزي ــسه، عل ــت نف ــل، يف الوق ــيري، والعم ــة التغ ــرغ لعملي ــدير متخــصص متف ــسؤولية م م

الـدول  الوحـدة   ث  حتـ وأخـرياً،   .  حنـو املـوظفني علـى مجيـع املـستويات          االتصال الداخلي املوجَّه  
املناقـشة احملوريـة املتعلقـة      يف  ، علـى سـبيل األولويـة،        تـشرع األعضاء وأمانة اليونـسكو علـى أن        

ذلــك مــن أثــر علــى العديــد مــن اجلوانــب اإلداريــة علــى مبجــال تركيــز اليونــسكو ملــا ســيترتب 
  .األخرى
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٣٢ -  JIU/REP/2011/9، ”كمـــة تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتـــصاالت يف مؤســـسات     حو
أصبحت تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت ُتعـد         . )مرتقب إصداره  (“منظومة األمم املتحدة  

ــها     ــة واالســتراتيجية الــيت ال غــىن عن ــؤدي ا مــن األصــول الديناميكي مهامهــا ملؤســسات لكــي ت
ة تكنولوجيــــا املعلومــــات ويهــــدف التقريــــر إىل حتــــسني فعاليــــة حوكمــــ. ق أهــــدافهاوُتحقِّـــ 

واالتصاالت بالتحليل املقارن ملختلف أطر وممارسات وعمليات احلوكمة يف هذا اجملال ضـمن             
ــم املتحــدة     ــة األم ــف مؤســسات منظوم ــدروس     خمتل ــضل املمارســات وال ــد أف ــعياً إىل حتدي ، س

ــستفادة ــة       . امل ــز أطــر حوكم ــر إىل تعزي ــواردة يف التقري وهتــدف التوصــيات اإلحــدى عــشرة ال
كنولوجيا املعلومات واالتصاالت داخل مؤسسات منظومة األمم املتحدة يف مـا يتـصل بـدور               ت

ضـمن   وتكوين وفعالية اللجنة املعنيَّة حبوكمة تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت أو مـا يعادهلـا          
ــصاالت         تلــك املؤســسات؛ واســتراتيجيات املؤســسات يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــات واالت

يعــادل  ودور ومــسؤوليات كــبري مــوظفي اإلعــالم أو مــن   ؛حتياجــات العمــلمواءمتــها مــع او
ــه ــصاالت؛ وأداء    ؛ موقعـ ــات واالتـ ــا املعلومـ ــاطر تكنولوجيـ ــات  وإدارة خمـ ــا املعلومـ تكنولوجيـ

ــصاالت  ــة واالت ــاوالرقاب ــتثمار يف عليه ــصاالت  ؛ واالس ــات واالت ــا املعلوم وأخــرياً، . تكنولوجي
  .حتت إشراف جملس الرؤساء التنفيذينين يوصي التقرير بتعزيز التنسيق والتعاو

٣٣ -  JIU/REP/2011/10 ،” مرتقــب  (“العالقــات بــني املــوظفني واإلدارة يف األمــم املتحــدة
عــن اإلدارة اســتناداً إىل اقتراحــات قــّدمها ممثلــون االســتعراض، الــذي أُجــري ســعى . )إصــداره
القـات بـني املـوظفني واإلدارة        حتديد وتعزيز الظروف الـيت مـن شـأهنا أن تقـوِّي الع             ،واملوظفني

 الـربامج  والـصناديق  ويف األجهزةوعمل، المراكز  مجيع  على مجيع املستويات يف األمانة العامة و      
 والبعثــات ،عمليــات الــسالموجامعــة األمــم املتحــدة، ، واحملــاكمالــيت تــدار بــصورة مــستقلة، و

  . عضاء اليت اتفقت عليها الدول األ على أساس املبادئ والنصوص،السياسية
ــ أن تنفيــذإىل  ســتعراضال اخلــصو  - ٣٤ العالقــات بــني املــوظفني   الــيت تقــوم عليهــاادئاملب

واإلدارة على النحو املنصوص عليه من وجهة النظـر القانونيـة والـسياسية بعيـد كـل البعـد عـن               
ــع  ويطــرح  الكيانــات املختلفــة،  أن يكــون ُمرضــياً بالدرجــة نفــسها داخــل   إشــكالية علــى مجي

إذ يقتضي حتقيق الفعاليـة يف العالقـات بـني املـوظفني     . لتفاعل بني املوظفني واإلدارة مستويات ا 
ــة    واإلدارة، مــن كــال اجلــانبني،   ــشات حبــسن ني ــاً ســليماً  االســتعداد للمــشاركة يف املناق وفهم

أن هـذه النقطـة األخـرية تـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً بـضرورة التـدريب                 بـ للمسائل على احملك، علمـاً      
والحظ املفتش أن بعض االتفاقات الـيت تتعلـق باملـسائل           . ات بني املوظفني واإلدارة   على العالق 

الصلة باملوارد البشرية هي مثرة مفاوضـات جـرت يف عـدد مـن اهليئـات املـشتركة، مبـا يف           ذات
ــة املــشتركة بــني املــوظفني واإلدار  ذلــك  ــ ســابقاًالــيت كانــت تــسمى  ة اللجن ة التنــسيق بــني  جلن

 علــى نطــاق األمانــة بــني املــوظفني واإلدارةللتفــاوض وهــي اهليئــة الوحيــدة . املــوظفني واإلدارة
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يقتــرح التقريــر أن جيــري و.  حبكــم الواقــعوجــود تفــاوض مجــاعي قــائم، ممــا يــدل علــى العامــة
يـدعو اجلمعيـة العامـة، إىل       واالعتراف صراحةً هبذا املفهوم يف إطار هيئات املفاوضة املشتركة،          

.  ذات الــصلة ملنظمــة العمــل الدوليــة علــى مــوظفي األمــم املتحــدةاالعتــراف بتطبيــق الــصكوك
علــى العالقــات بــني املــوظفني التحــسينات امللموســة ويقتــرح التقريــر أيــضاً إدراج سلــسلة مــن 

  .واإلدارة
٣٥ -  JIU/REP/2011/11 ،”  تقيــيم نطــاق عمــل األمــم املتحــدة يف جمــال اإلجــراءات املتعلقــة

يهـدف االسـتعراض، الـذي      . )مرتقـب إصـداره    (“نـهج املتبـع فيـه     باأللغام وتنظيمه وفعاليته وال   
تزويـد الـدول األعـضاء مبنظـور مـستقل          ، إىل   ٦٤/٨٤ يف قرارهـا     هطلبت اجلمعية العامة إجـراء    

وضـع اسـتراتيجية     اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام واإلسـهام يف           عن عمل األمـم املتحـدة يف جمـال        
  كـــاالت لإلجـــراءات املتعلقـــة باأللغـــام للفتـــرة    األمـــم املتحـــدة اجلديـــدة املـــشتركة بـــني الو    

٢٠١٥-٢٠١١ .  
وجود حاجة إىل تنـسيق أقـوى ملبـادئ الـشراكة والتقيـد الكامـل               ستعراض  اال استنتجو  - ٣٦
وأشـار  . بـاإلجراءات املتعلقـة باأللغـام      تنوع األنشطة واجلهات الفاعلـة ذات الـصلة          بسبب ،هبا

ءات املتعلقـة باأللغـام والـُنظم الـصحية الوطنيـة،      االستعراض أيضاً إىل وجود فجـوة بـني اإلجـرا        
وهي فجوة مل تعاجلها منظومة األمم املتحدة كما ينبغي، وحدَّد وجـود حاجـة إىل كيـان رائـد       

 الفــصل بــني تنــسيق األنــشطة يف جمــال   التقريــر إىلودعيــو. ملــساعدة الــضحايا داخــل املنظومــة
بغيــة أو تنفيــذها، /راءات املتعلقــة باأللغــام واإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام وإدارة مــشاريع اإلجــ 

صاحل يف إدارة متويـل   يف املـ  عدداً من التوصـيات لتجنـب أي تـضارب          يتضّمن  الشفافية، و تعزيز  
للمــساعدة يف اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام، ونقلــه عــن طريــق صــندوق التربعــات االســتئماين   

  .إلجراءات املتعلقة باأللغاما
٣٧ -  JIU/NOTE/2011/1، ”     مرتقـب   (“إصالح نظام املـشتريات يف منظومـة األمـم املتحـدة

أجرى هذا االستعراض تقييماً على نطاق املنظومة لكفاءة وفعالية وشـفافية واتـساق             . )إصداره
سياسات املشتريات اليت اعتمدهتا مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة، واملمارسـات واملبـادرات        

ووجـد  . مارسـات اجليـدة مـن داخـل املنظومـة وخارجهـا           اإلصالحية يف هـذا اجملـال، وحـدَّد امل        
االســتعراض أن العديــد مــن املؤســسات الكــبرية غــدت أكثــر وعيــاً لألمهيــة االســتراتيجية الــيت    
تكتسيها املشتريات يف حتقيق األهداف األوسع لتلك املؤسسات يف ضوء الزيـادة الكـربى الـيت                

 ١٣,٨ باليـني دوالر إىل      ٦,٥ملتحـدة، مـن     سجَّلها احلجم اإلمجايل ملـشتريات منظومـة األمـم ا         
. راءتشـ الد أنـشطة ا ، فضالً عن الزيادة يف تنوع وتعق٢٠٠٩ُّ  و٢٠٠٤بليون دوالر بني عامي  

ــشروع يف إصــالح نظــام         ــها، إىل ال ــة باملؤســسات، وال ســيما الكــربى من ــذه احلال ودفعــت ه
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، وُنظم املعلومات، ووضـع     ياتاملشتريف العديد من اجملاالت، كالتأهيل املهين ملوظفي        االشتراء  
وضــع قــوائم بالبــائعني الــذين ُيحظــر  (االســتراتيجيات، واألخالقيــات، وإدارة شــؤون البــائعني  

وكــشف االســتعراض أن . املــستدامةاالشــتراء ، وسياســات )التعامــل معهــم وآليــات للــشكوى
 زال بعـض املؤسـسات أصــبح أكثـر تقـدماً يف تنفيــذ جهـود اإلصـالح، فيمــا الـبعض اآلخـر مــا        

ووجد االستعراض أيضاً أن التعاون بني املؤسسات يـشهد ارتفاعـاً، لكـن اجملـال متـاح                . متلكئاً
ــل          ــسألة حتلي ــشأن م ــق ب ــتراتيجي أعم ــد اس ــاع هنــج ذي ُبع ــاك حاجــة التب للتحــسني، وأن هن
 األصــناف الرئيــسية مــن املــشتريات يف املنظومــة، ولتحبيــذ االســتراتيجيات املــشتركة املوحــدة   

واالتفاقات املـشتركة الطويلـة األجـل، لالسـتفادة مـن حجـم املنظومـة، ممـا سـيتيح            للمشتريات  
 ىصغرلـ وميكن لزيـادة التعـاون بـني املؤسـسات الكـربى وا         . حتقيق وفورات كبرية للمؤسسات   

  . أن يسهم أيضاً يف إحراز مزيد من التقدم يف عملية اإلصالح
  

  تشريعيةكة واهليئات ال املشارِؤسساتالتفاعل مع امل  -ال د  
 اســـتجابةً لطلبـــات  كة املـــشارِاملؤســـساتواصـــلت الوحـــدة تعزيـــز حوارهـــا مـــع       - ٣٨

  .العامة اجلمعية
 فقـد  .٢٠١١ يف عـام  اً بـارز موقعـاً كة  املـشارِ ؤسـسات  حتسني العالقـات مـع امل     واحتل  - ٣٩

 السادسة والـستني للجمعيـة      ستوى مع رئيس الدورة   املاجتماعات رمسية رفيعة     الوحدة   عقدت
االحتـاد  ، ومركـز التجـارة الدوليـة، و       للوكالة الدولية للطاقـة الذريـة     ، والرؤساء التنفيذيني    مةالعا

ــصاالت  ــدويل لالت ــسيف، و  ال ــدو، واليوني ــاد، واليوني ــين    ، واألونكت ــم املتحــدة املع ــب األم مكت
 بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  عــينبرنــامج األمــم املتحــدة املــشترك امل ، وباملخــدرات واجلرميــة

مكتـب  ، و مفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني      ، و األمم املتحدة اإلمنائي  ، وبرنامج   دزواإلي
. املنظمـة العامليـة للملكيـة الفكريـة       ، ومنظمة الـصحة العامليـة، و      األمم املتحدة خلدمات املشاريع   

وحــدة ال وخــالل هــذه االجتماعــات، أعــرب الرؤســاء التنفيــذيون عــن دعمهــم القــوي لعمــل   
  .هازيز التعاون معلتعم واستعداده

اغتــنم املفتــشون املعيَّنــون كمنــسقني الفرصــة، أثنــاء االضــطالع  باإلضــافة إىل ذلــك، و  - ٤٠
كبـار املـديرين واملنـسقني    أو /مبهامهم املتـصلة باملـشروع، لالجتمـاع مـع الرؤسـاء التنفيـذيني و           

سائل وخــالل االجتماعــات، نوقــشت املــ. املؤســسات املــشارِكة املعنيــة، حــسب االقتــضاءمــن 
متابعـة   واملؤسسات املشارِكة، وخباصة أنـشطة       وحدةذات االهتمام املشترك بالنسبة لكلٍّ من ال      

، وال سـيما يف     وحـدة ال منـسقي  وتعـززت االتـصاالت مـع        .توصيات وحدة التفتـيش املـشتركة     
وُتخطـط الوحـدة، يف سـعيها       . ٢٠١٠أعقاب االجتماع الناجح املعقـود مـع املنـسقني يف عـام             

  .٢٠١٢سبتمرب /ة تعزيز هذه العالقة، لتنظيم اجتماع مماثل يف أيلولإىل مواصل
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ملنظمــة العمــل الدوليــة، اإلداريــة /شــارك املفتــشون يف دورات اهليئــات التــشريعيةكمــا   - ٤١
. ، ومنظمـة الـصحة العامليـة      مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة         وواألمم املتحدة،   

، مــع الــدول األعـــضاء واجملموعــات اإلقليميـــة   نــسقو التقـــارير  ويف األمــم املتحــدة، اجتمـــع م  
ــابعتني        كمــا ــة الت ــة الثاني ــة اخلامــسة واللجن ــى اللجن ــضاء، عل ــاريرهم، حــسب االقت عرضــوا تق

  .للجمعية العامة وعلى اجمللس االقتصادي واالجتماعي
امـسة   مع اللجنة اخل   تقدوُمثلت الوحدة أيضاً يف عدة مشاورات رمسية وغري رمسية عُ           - ٤٢

مـن أجـل مناقـشة التقريـر     اللجنة االستـشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة        التابعة للجمعية العامة و   
  . السنوي للوحدة وبرنامج عملها واحتياجاهتا من امليزانية

، عمليـة اإلصـالح اجلاريـة   يف سـياق    أنـشأت اجلمعيـة العامـة،     ،٢٠١٠ يوليـه /ويف متوز   - ٤٣
 وهبــذه .صــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا أســرة لــيت انــضمت إىل اهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة  

، وأُجريـت   الوحـدة الصفة، أصبحت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة مـن املؤسـسات املـشارِكة يف                  
  . ٢٠١١أوىل االتصاالت بينهما خالل عام 

  
  متابعة التوصياتأنشطة   -هاء   

تحقيـق األثــر املنـشود مــن أنــشطة   قيــام نظـام متابعــة فعـال وكفــؤ عـامالً أساســياً ل   يعـد    - ٤٤
، ٦٠/٢٥٨ يف قرارهـا     وقد طلبت اجلمعية العامة إىل الوحـدة،      . الوحدةاليت تضطلع هبا    رقابة  ال

رغبتـها يف قيـام نظـام للمتابعـة مـن هـذا القبيـل               مـراراً   تعزيز متابعة تنفيذ توصياهتا، كما أبـدت        
  . ٥٤/١٦على النحو احملدد أصالً يف قرارها 

وحدة من تتبع تنفيذها للفترة املشمولة هبذا التقريـر         ال التوصيات اليت متكنت     وبلغ عدد   - ٤٥
  ). ١انظر اجلدول ( توصية ٣٧١) ٢٠١٠-٢٠٠٨(

ويف إطار إعداد هذا التقرير، طلبت الوحدة إىل املؤسسات املشارِكة تقـدمي معلومـات                - ٤٦
بـة هـذا التقريـر،    وحىت وقت كتا . ٢٠١٠  و ٢٠٠٨بشأن مجيع التوصيات الصادرة بني عامي       

األمـم املتحـدة    موئـل   (وحدة معلومات من مجيع املؤسسات باسـتثناء اثنـتني منـها            التلقَّت أمانة   
  ).املنظمة العاملية لألرصاد اجلويةو
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  ١اجلدول 
  نشر التقارير واملذكرات والرسائل اإلدارية أو السرية     

  
  اجملموع  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  

  ١٠  ٣  ٥  ٢  ادى املنظماتاملنشورات املتعلقة بفر
  ١٢٨  ٤٠  ٦٥  ٢٣  التوصيات املتعلقة بفرادى املنظمات

املنشورات الـشاملة للمنظومـة بأسـرها       
  ٢٣  ٨  ٦  ٩  واملتعلقة بعدة منظمات

التوصــيات الــشاملة للمنظومــة بأســرها 
  ٢٤٣  ٨٥  ٦٢  ٩٦  واملتعلقة بعدة منظمات

  ٣٣  ١١  ١١  ١١  جمموع املنشورات  
  ٣٧١  ١٢٥  ١٢٧  ١١٩  جمموع التوصيات  

    
  النظر يف التقارير واملذكرات والرسائل اإلدارية أو السرية  -  ١  

ُحللت البيانات املتاحة عن النظر يف التقارير واملذكرات والرسـائل اإلداريـة أو الـسرية           - ٤٧
، يف ضـــوء أحكـــام ٢٠١٠، و ٢٠٠٩، و ٢٠٠٨ والـــصادرة يف األعـــوام ٣٣البـــالغ عـــددها 

ويتـضمن املرفـق الرابـع تفاصـيل        . لوحـدة ل من النظـام األساسـي       ١١دة   من املا  ٥ و   ٤الفقرتني  
واستناداً إىل الوثائق الرمسيـة املوجـودة       . عن نظر املنظمات يف التقارير املتعلقة باملنظومة بأسرها       

ــع         ــي إىل تتب ــيت ترم ــاجلهود املتواصــلة ال ــشبكية للمنظمــات، ترحــب الوحــدة ب ــع ال ــى املواق عل
يونيدو ومنظمة الصحة العاملية، وكذلك األمانة العامة لألمم املتحـدة،          السجالت واليت تبذهلا ال   

اليونسكو، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومكتب األمـم        ووبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،     
  . املتحدة خلدمات املشاريع، وبرنامج األغذية العاملي

ــق أن      - ٤٨ ــدة تالحــظ بقل ــري أن الوح ــدة غ ــات ع ــة ال(منظم ــة   الوكال ــة الذري ــة للطاق دولي
ه إليهـــا أكثـــر مـــن جِـــُوقـــد ، ))٢( ومنظمـــة الـــسياحة العامليـــة)١(واالحتـــاد الـــدويل لالتـــصاالت

وحدة بعد بـشأن نظرهـا يف تلـك التقـارير           التقريراً خالل الفترة املشمولة بالتقرير ومل تبلغ         ٢٠
، أنـه لـيس لـديها     وذكرت إحداها، وهـي منظمـة الـسياحة العامليـة         . أو اختاذها إجراءات بشأهنا   

وحـدة تـود تـشجيع تلـك     الوهـذا أمـر مؤسـف، ف    . يكفي من املوظفني ملتابعة تقارير الوحدة      ما
قــصى حــد مــن تقـارير الوحــدة، مبــا فيهــا آخــر تقريــر الســتعراض  أاملنظمـة علــى االســتفادة إىل  

ا وقـد أدرجـت الوحـدة يف برنـامج عملـه     ). JIU/REP/2009/1(التنظيم واإلدارة يف تلـك اهليئـة      
__________ 

  .JIU/REP/2009/3باستثناء   )١(  
 .JIU/REP/2009/3باستثناء   )٢(  
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متابعـة للتقريـر املـذكور، علـى أمـل أن يلقـي االسـتعراض الـضوء علـى مـا                     إجـراء    ٢٠١٢لعام  
  . وحدة وتوصياهتاالتواجهه تلك املنظمة من صعوبات يف متابعة تقارير 

أي إجـراءات   (وقامت عدة أمانات بإبالغ الوحدة مبـا اختذتـه مـن إجـراءات ملموسـة                  - ٤٩
بيـد  . توصيات املوجهـة إىل الرؤسـاء التنفيـذيني لكـل منـها           بشأن ال ) القبول أو الرفض أو غريها    

أن أمانـــات معظـــم املنظمـــات ال تقتـــرح علـــى هيئاهتـــا التـــشريعية مـــسار عمـــل حمـــدد لقبـــول  
غيــاب اقتــراح حمــدد بــشأن مــسار  ظــل ويف . التوصــيات املوجهــة إليهــا أو رفــضها أو تعديلــها 

سـس املوضـوعية لتوصـيات الوحـدة،        العمل، فإنه نادرا ما ُتجرى مناقشة معمقـة مبـا يكفـي لأل            
  . وهو ما يؤدي إىل عدم متابعة اهليئات التشريعية لتلك التوصيات واختاذ إجراءات بشأهنا

ــشاركة لتوصــيات           - ٥٠ ــري م ــة غ ــة منظم ــة متابع ــتثناء ملحــوظ يف حال ــجل اس ــه ُس ــري أن غ
يات الـواردة يف    الوحدة، وهي أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التـصحر الـيت تابعـت التوصـ               

 “تقيـــيم اآلليـــة العامليـــة التفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة التـــصحر”تقريـــر الوحـــدة املعنـــون 
)JIU/REP/2009/4 ؛A/64/379 .(    ــرر ــتجابة للمقــ ــري اســ ــد أُجــ ــيم قــ ــان التقيــ  COP.8/3وكــ
الــــصادر عــــن مــــؤمتر األطــــراف يف االتفاقيــــة يف دورتــــه الثامنــــة املعقــــودة يف ) ٢٧ الفقــــرة(

ــه التاســعة    . ٢٠٠٧ عــام ــواردة فيــه يف دورتي ونظــر مــؤمتر األطــراف يف التقريــر والتوصــيات ال
ومــن بــني التوصــيات الــست  .  علــى التــوايل٢٠١١ و ٢٠٠٩والعاشــرة املعقــودتني يف عــامي  

ــؤمتر األطــراف، وإحــدى        ــة إىل م ــع املوجه ــع التوصــيات األرب ــت مجي ــة، قُبل التوصــيتني املقدم
ــذ  ــذ  املــوجهتني إىل الرؤســاء التنفي ــد التنفي ــة العامــة، يف  . يني، وهــي مجيعهــا قي ورحبــت اجلمعي

، بنتائج الدورة العاشـرة ملـؤمتر األطـراف وبـاجلهود الـيت      ٦٦/٢٠١ من قرارها  ٤ و   ٣الفقرتني  
يبذهلا هبدف إجياد حلول دائمة فيما يتعلق حبوكمة اآللية العامليـة والترتيبـات املؤسـسية الالزمـة                 

ــا    ــة م ــار متابع ــك يف إط ــا، وذل ــر      هل ــها تقري ــة شــىت، من ــن تقييمــات خارجي وحــدة ال أجــري م
  . ، هبدف حتسني اخلدمات املقدمة ملؤمتر األطراف٢٠٠٩ لعام

  
  التقارير واملذكرات املتعلقة بفرادى املنظمات  -  ٢  

  قبول التوصيات أو املوافقة عليها    
 الــواردة يف  توصــية١٢٨ُيظهِِــر حتليــل البيانــات املتاحــة عــن التوصــيات البــالغ عــددها    - ٥١

ــوام      ــصادرة يف األعـ ــات والـ ــرادى املنظمـ ــة بفـ ــذكرات املتعلقـ ــارير واملـ  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨التقـ
 يف املائــة؛ وهــو معــدل مماثــل    ٦١، معــدل قبــول نــسبته   ٢٠١١ وحــىت هنايــة عــام   ٢٠١٠ و

ــنوات         ــالث سـ ــها ثـ ــل منـ ــدوم كـ ــيت تـ ــسابقة الـ ــالغ الـ ــرات اإلبـ ــسجلة يف فتـ ــدالت املـ للمعـ
  ). الشكل األول انظر(
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  لشكل األولا    
 معــدل قبــول التوصــيات الــواردة يف التقــارير واملــذكرات املتعلقــة بفــرادى املنظمــات،        

٢٠١٠- ٢٠٠٦  
  )نسبة مئوية(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .، واملعلومات املقدمة من املنظماتA/64/34، و Corr.1 و A/63/34  :املصدر  

املائــة فقــط مــن  يف ٢ يف املائــة مــن التوصــيات؛ وُرفــض ٦مل تقــدم أي معلومــات عــن   - ٥٢
  .مجيع التوصيات

 يف املائـة قيـد النظـر خـالل فتـرة      ٣١ومن جمموع التوصيات املذكورة، كان ما نـسبته          - ٥٣
ويف أغلـب احلـاالت، اكتفـت       . اإلبالغ احلالية، وهي نفس النسبة املبلغ عنها يف الفترة السابقة         

ــارة     ــإيراد عب  بالتوصــيات دون أن “اًأحــاط علمــ ”جمــالس اإلدارة، بعــد نظرهــا يف التقــارير، ب
كتـب املعـين باملخـدرات واجلرميـة        املواليونـسكو و  الفـاو   وبرهنـت   . تؤيدها أو ترفـضها صـراحة     

ويتوقـع مـن جمـالس      . واالحتاد الربيدي العاملي، علـى أهنـا تتبـع ممارسـات جيـدة يف هـذا الـصدد                 
نـــب اإلدارة أن تــضطلع بــدورها اإلداري بــأن تقــرر مــسار عمــل حمــدد إزاء التوصــيات وجت        

 اليت تتسم بالغموض وجتعل مـن مهمـة متابعـة التوصـيات مهمـة             “حييط علماً ”استخدام عبارة   
ــاذ        ــضي إىل اختـ ــة، وال تفـ ــدم املوافقـ ــة أو عـ ــشري إىل املوافقـ ــارة ال تـ ــا عبـ ــة؛ ألهنـ ــعبة للغايـ صـ

  . الحقة إجراءات
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  تنفيذ التوصيات املقبولة    
 عليها أو املقبولة اخنفاضـا يف معـدالت تنفيـذ           ُتظهِِر البيانات املتعلقة بالتوصيات املوافق      - ٥٤

ويف . التقارير املنشورة حديثا ألنه عدد التوصيات الـيت مل يكـن قـد ُنظـر فيهـا بعـد كـان كـبرياً                      
، تظهر البيانات املتاحة عن التقارير واملذكرات املتعلقة بفرادى املنظمات أنـه            ٢٠١١هناية عام   

ومل تـرد أي معلومـات   .  يف املائة منها قيد التنفيـذ    ٣٥ ما زال  يف املائة من التوصيات و     ٤٢ُنفذ  
  ). انظر الشكل الثاين( يف املائة ١٩بشأن حالة تنفيذ بقية التوصيات املقبولة ونسبتها 

  
  الشكل الثاين    

معدل تنفيذ التوصيات املقبولة أو املوافق عليها الواردة يف التقـارير واملـذكرات املتعلقـة                   
  )نسبة مئوية (٢٠١٠- ٢٠٠٦بفرادى املنظمات، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .، واملعلومات املقدمة من املنظماتA/64/34، و Corr.1 و A/63/34   :املصدر  
  

  ومة بأسرها أو تلك املتعلقة بعدة منظمات التقارير واملذكرات ذات الطابع املتعلق باملنظ  -  ٣  
  قبول التوصيات أو املوافقة عليها    

 توصــية الــواردة يف ٢٤٣ُيظهِِــر حتليــل للبيانــات املتاحــة عــن التوصــيات البــالغ عــددها     - ٥٥
التقارير واملذكرات اليت تغطي منظومة األمم املتحدة بأسرها أو تلك اليت تغطي عـدة منظمـات                

)  يف املائــة٥٥بنــسبة (معــدل القبــول يف  اً، حتــسن٢٠١٠ و ٢٠٠٨عــامي والــيت صــدرت بــني  
  ).انظر الشكل الثالث(باملقارنة مع فترة اإلبالغ السابقة 
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  الشكل الثالث
معدل قبول التوصيات الواردة يف التقارير واملذكرات املتعلقـة باملنظومـة بأسـرها وتلـك                   

  )نسبة مئوية (٢٠١٠- ٢٠٠٦املتعلقة بعدة منظمات، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .، واملعلومات املقدمة من املنظماتA/64/34، و Corr.1 و A/63/34  :املصدر  
  

 يف املائـة، إىل     ٥٥يعزى املعدل اإلمجايل، املـنخفض نـسبياً، للقبـول أو املوافقـة والبـالغ                 - ٥٦
وعلـى العكـس مـن التقـارير املتعلقـة          .  يف املائة من التوصيات    ٣١عدم تقدمي أي معلومات عن      

ادى املنظمــات الــيت ُيبــّت فيهــا عــادة يف غــضون ســنة مــن صــدورها، ال ســيما إذا كانــت    بفــر
صادرة بتكليف، فإن إصدار تعليقات جملس الرؤساء التنفيذيني على التقارير املتعلقـة باملنظومـة           

. بأســرها وقيــام مجيــع املنظمــات املــشاركة بربجمــة التقــارير والنظــر فيهــا يــستغرق وقتــا أطــول    
 يف املائـة منـها ال تـزال    ١١ يف املائة من التوصيات الصادرة؛ وكانت نسبة       ٢ى  ُيرفض سو  ومل

  .قيد النظر
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  الشكل الرابع
معدل تنفيذ التوصيات املقبولة أو املوافق عليها الواردة يف التقـارير واملـذكرات املتعلقـة                   

  )نسبة مئوية (٢٠١٠- ٢٠٠٦باملنظومة بأسرها وتلك املتعلقة بعدة منظمات، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .٢٠١٠، واملعلومات املقدمة من املنظمات يف أواخر عام A/64/34، و Corr.1 و A/63/34  :املصدر  

ُيظهِِر معدل تنفيذ التوصيات املقبولة أو املوافق عليهـا الـواردة يف التقـارير واملـذكرات                  - ٥٧
 و ٢٠٠٨املتعلقــة باملنظومــة بأســرها وتلــك املتعلقــة بعــدة منظمــات والــصادرة يف األعــوام         

 يف املائـة منـها     ٢٩ كـون  يف املائـة مـن التوصـيات و        ٥٣تنفيـذ   ب ، فارقاً إجيابياًً  ٢٠١٠ و   ٢٠٠٩
أما يف حالة التوصيات اليت مل يكن قد بدأ تنفيذها، فـإن معـدهلا ظـل مـستقراً عنـد                   . قيد التنفيذ 

ت املقبولـة    يف املائـة مـن التوصـيا       ١٣ومل ترد أي معلومات بشأن حالة تنفيذ        .  يف املائة  ٦نسبة  
  ). الشكل الرابع انظر(

 بنــسبة كــبرية ٢٠١٠ إىل ٢٠٠٨وبوجــه عــام، ارتفعــت معــدالت التنفيــذ للفتــرة مــن   - ٥٨
  .  يف املائة٩قدرها 
 املعدل اإلمجايل للقبول والتنفيذ يف كـل منظمـة علـى حـدة منـذ بـدء                  ٢ويبّين اجلدول     - ٥٩

، وهــو يوضــح بــشكل يغــين عــن  ٢٠١٠ إىل عــام ٢٠٠٤نظــام املتابعــة، أي مــن عــام  العمــل ل
  . الشرح مدى التزام كل منظمة بنظام املتابعة
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  تعلـــق حبالـــة القبـــول بنـــسبة تتجـــاوز  يوتـــشري البيانـــات إىل أداء قـــوي ومتـــسق فيمـــا    - ٦٠
 يف املائة لكل من منظمة األغذية والزراعة، وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، واليونـسكو،                 ٧٠

كان، ومنظمة األمـم املتحـدة للتنميـة الـصناعية، وبرنـامج األغذيـة              وصندوق األمم املتحدة للس   
ويف هـذا الـصدد،     . العاملي، ومرد ذلك إىل فعاليـة عمليـات املتابعـة الـيت تـضطلع هبـا كـل منـها                   

تزال املنظمـة الدوليـة للطـريان املـدين واليونـسكو وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي تبلـغ عـن                   ال
  .أعلى معدالت تنفيذ

  ٢ل اجلدو
ــشاركة          ــات املـ ــل املنظمـ ــن قبـ ــذها مـ ــدة وتنفيـ ــيات الوحـ ــول توصـ ــة لقبـ ــة اإلمجاليـ احلالـ

  )٢٠١٠ إىل ٢٠٠٤  من(
  )نسبة مئوية(

  تنفيذ التوصيات املقبولة القبول 

 
غــــري ذات

 صلة

/ قبلــــــــت 
ــق  ووفــــــــ

 قيد النظر رفضت عليه

مل تقــــــدم 
معلومـــات 

 بشأهنا
ــدأ  مل يبــــــــ
 نفذت قيد التنفيذ تنفيذها

ــدم  مل تقــــــ
مــــات معلو
 بشأهنا

 ١٩,٦ ٥٦,٢ ٢٣,١ ١,١ ١,٣٦٣,١٦,٧٥,٢٢٣,٦ األمم املتحدة

 ٨,٨ ٥٨,٨ ٢٦,٥ ٥,٩ ٦٤,١٢٦,٦١,٦٧,٠٠,٨ األونكتاد

 ٤,٧ ٦٥,٢ ٢٦,٦ ٣,٤ ١,٩٩٠,٤١,١٧,٧٠,٠ الربنامج اإلمنائي

 ٦٦,٧ ٦,٣ ٢٢,٢ ٤,٨ ٨,٦٣١,٨٣,٥٢٨,٨٢٧,٣  برنامج األمم املتحدة للبيئة

 ١٥,٥ ٥٤,٧ ٢٨,٧ ١,١ ٢,٧٧٠,٧٢,٠٠,٨٢٣,٨ )أ(صندوق السكان

 ٠,٠ ٥٤,١ ٣١,١ ١٤,٨ ٣٣,٥٣٤,١٠,٠٠,٠٣٢,٤ موئل األمم املتحدة

 ٤,١ ٥٣,٧ ٤٠,٥ ١,٧ ٦,٠٤٨,٢١,٢٩,٢٣٥,٥ مفوضية شؤون الالجئني

 ٢٣,٧ ٥٠,٠ ٢٤,٤ ١,٩ ٥,١٦٠,٩٠,٨١٤,٥١٨,٨  اليونيسيف

 ٠,٠ ٥٦,١ ٣٦,٤ ٧,٦ ٤١,٦٣٧,١١,٧٢,٢١٧,٤  عين باملخدرات واجلرميةاملكتب امل

 ١٩,٥ ٣٥,٤ ٣٦,٦ ٨,٥ ٦,٦٤٥,٣٠,٦٤٧,٥ األونروا

 ١٠,٠ ٥٥,٢ ٣٠,٨ ٤,٠ ٠,٤٧٥,٦١,٩١٣,٩٨,٣ برنامج األغذية العاملي 

 ١١,٥ ٥٣,٢ ٣٠,٧ ٤,٦ ٨٩,٣٦,١٣,٣١,٢ الفاو

 ٣٠,١ ٥٠,٣ ١٦,٨ ٢,٨ ١٢,١٦١,٩١٢,٦٨,٢٥,٢ لة الدولية للطاقة الذريةاالوك

 ٠,٦ ٨٣,٥ ١٥,٢ ٠,٦ ١٣,٥٦٥,٣٦,٤٣,٢١١,٦ منظمة الطريان املدين الدويل

 ٥٨,٦ ٢١,٤ ٢٠,٠  ١١,٥٢٦,٧٠,٨٣,٤٥٧,٦ منظمة العمل الدولية

 ٣٩,٦ ٣٤,٥ ٣,٦ ٢٢,٣ ١٤,٨٦٦,٢٢,٩٢,٤١٣,٨ املنظمة البحرية الدولية

 ٢١,١ ٣٥,٦ ٤٠,٠ ٣,٣ ٢,٥٣٧,٢١٦,٥٤٣,٨ ويل لالتصاالتاالحتاد الد
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  تنفيذ التوصيات املقبولة القبول 

 
غــــري ذات

 صلة

/ قبلــــــــت 
ــق  ووفــــــــ

 قيد النظر رفضت عليه

مل تقــــــدم 
معلومـــات 

 بشأهنا
ــدأ  مل يبــــــــ
 نفذت قيد التنفيذ تنفيذها

ــدم  مل تقــــــ
مــــات معلو
 بشأهنا

 ٢,٤ ٦٩,٢ ٢٨,٠ ٠,٥ ٨,٠٨٠,٢٤,٢٦,٨٠,٨ اليونسكو

 ٣,٩ ٣٣,٠ ٥٢,٥ ١٠,٦ ١٠,٢٧٥,٨٣,٤١٠,٦ اليونيدو

  ٠,٠ ١٠٠,٠  ٠,٠٢,٥٨,٨١١,٨٧٦,٩  منظمة السياحة العاملية 

 ٥,٢ ٤٣,٣ ٤٥,٤ ٦,٢ ١٠,٩٤٣,٩١,٤١٨,١٢٥,٨ االحتاد الربيدي العاملي

 ٣٤,١ ٢٨,٩ ٢٥,٩ ١١,١ ٥٢,٧٢,٠١,٦٣٥,٢ ٠,٨ منظمة الصحة العاملية

 ١٨,٤ ٥٦,١ ٢٥,٥ ٠,٠ ١٨,٥٤٢,١٠,٩١٣,٣٢٥,٣  املنظومة العاملية للملكية الفكرية

 ٨,٥ ٦٨,٥ ١٦,٩ ٦,٢ ٨,٢٤٨,٥٦,٠٢,٢٣٥,١ املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

 ٠,٠ ٣٦,٤ ٥٩,١ ٤,٥ ٤٤,٠١٢,٠٤٢,٠ ٢,٠  املشاريعمكتب خدمات

  
  . يف املائة ترد خبط داكن٧٠أو تنفيذها /بيانات املنظمات اليت يتجاوز معدل قبوهلا و :مالحظة

  .٢٠١١البيانات اخلاصة هبذه املنظمة ناقصة بسبب عدم اإلبالغ يف عام   )أ(  
  

  األثر    
علـى مـدى كامـل الفتـرة الـيت يغطيهـا            ) ٣جلـدول   انظـر ا  (جيري تعقـب األثـر املنـشود          - ٦١

وتستخدم الوحدة مثاين فئـات خمتلفـة مـن أجـل القيـام      . ٢٠٠٤نظام املتابعة منذ إنشائه يف عام  
  . على حنو أفضل بتحديد األثر الناجم عن توصياهتا واإلبالغ عنه

 تعزيــز كمــا يــشكل. وتركــز معظــم التوصــيات املقدمــة علــى تعزيــز الفعاليــة والكفــاءة  - ٦٢
ومـع  . املساءلة، والضوابط واالمتثال، ونـشر أفـضل املمارسـات اجتاهـات بـارزة يف التوصـيات               

اً لعـدم ورود تعليقـات بـصفة منتظمـة مـن املنظمـات       ذلك، يظل مـن الـصعب قيـاس األثـر كمّـ      
ولئن تناولت قلة من التوصـيات فئـة الوفـورات املاليـة صـراحة، فـإن فئـة األثـر هـذه                      . املشاركة
وتطبيق أفضل املمارسـات مـن شـأنه أيـضا أن يـؤدي إىل             . راءهتا يف ضوء حتّسن الكفاءة    يتعني ق 

  .حتقيق وفورات مالية
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  ٣اجلدول 
  ٢٠١١- ٢٠٠٤األثر املنشود من توصيات وحدة التفتيش املشتركة،     

  
  عدد التوصيات  

  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  فئة األثر
 املتوســـــــــــــــط

  )النسبة املئوية(

   يف املائة٣٧ ٣٢ ٥٣ ٤٣ ٤٠ ٦٣ ٣٤ ١٨ ١١  تعزيز الفعالية
   يف املائة٢١ ١٢ ٩ ٢٣ ٢٠ ٤٣ ٨ ٣٧ ١٩  تعزيز الكفاءة
   يف املائة١٢ ١١ ١٥ ١٩ ١٩ ١٠ ٢٠ ٢ ٤  تعزيز املساءلة

   يف املائة٩ ١٢ ٩ ٥ ١٣ ١٣ ٤ ١٧ ٣  تعزيز الضوابط واالمتثال 
   يف املائة٩ ٨ ١٤ ٥ ٧ ٧ ١٠ ٢٠ ٦  تعزيز التنسيق والتعاون
   يف املائة١١ ٨ ٩ ١٩ ٨ ٤ ١٥ ٢٠ ١٢  نشر أفضل املمارسات

   يف املائة٢ ١ ٣ ١ ٦ ٣ ١ ١ صفر  الوفورات املالية
   يف املائة٤ ٢ ١٣ ١٢ ٦ صفر صفر ٢ صفر  فئات أخرى

   ٨٦ ١٢٥ ١٢٧ ١١٩ ١٤٣ ٩٢ ١١٧ ٥٥  اجملموع  
    

  نتالتوصيات على شبكة اإلنترتتبع نظام   -واو   
استجابة للعرض الذي قدمته الوحدة إىل اللجنة اخلامـسة فيمـا يتعلـق بدراسـة جـدوى         - ٦٣

ــام وتكلفتـــه املتوقعـــة البالغـــة      دوالر، قـــررت اجلمعيـــة العامـــة، يف قرارهـــا    ٣٠٩ ٠٠٠النظـ
، دفــع حــصة األمــم املتحــدة مقــدماً يف منتــصف فتــرة الــسنتني، مــشجعة املنظمــات   ٦٥/٢٧٠

وهنــاك ثــالث منظمــات فقــط مل تــستجب هلــذه   . ن حتــذو حــذوهااملــشاركة األخــرى علــى أ 
 يف املائـة مـن تكلفـة النظـام أثنـاء فتـرة الـسنتني                ٥الدعوة، وسيطلب منها دفـع حـصتها البالغـة          

 مــن النظــام األساســي للوحــدة الــيت  ٢٠ مــن املــادة ٢، وذلــك عمــالً بــالفقرة ٢٠١٣-٢٠١٢
لالطـالع علـى قائمـة املنظمـات     . (دةتنص علـى أن تتقاسـم املنظمـات املـشاركة نفقـات الوحـ          

  ).املسامهة، انظر املرفق اخلامس
 بالترحيــب ٢٠١١وقـد قوبــل هـذا التطــور املتمثــل يف تـوفري التمويــل للوحـدة يف عــام       - ٦٤

وأتاح للوحدة واملقاول املختار الشروع يف استحداث النظام بدالً مـن انتظـار األمـوال املقدمـة               
، وهـو مـا كـان حيتمـل أن تـنجم عنـه            ٢٠١٣-٢٠١٢ العادية للفتـرة     يف إطار امليزانية الربناجمية   

ــأخريات إضــافية   ــدأ يف      . تكــاليف وت ــذي ب وُنظمــت مراحــل العمــل يف اســتحداث النظــام، ال
وأُنشئت فرقة عمل داخلية وجمموعة مـستخدمني       . ، وفقاً للموارد املقدمة   ٢٠١١منتصف عام   

 ويـسري املـشروع يف الطريـق الـصحيح،          .خارجية تضم أعضاء من املنظمـات املـشاركة املهتمـة         
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ويتوقـع أن   . تعكف أمانة الوحدة منذ اآلن على اختبار بعض وحدات الرباجميات اخلاصة به            إذ
وحاملــا يــصبح . ٢٠١٢ُينجــز املــشروع وأن يــصبح النظــام جــاهزاً للتــشغيل يف منتــصف عــام   

ل بعـض التعـديالت     النظام متاحاً، سيكون بوسع هيئات الرقابة األخرى اسـتخدامه، مـع إدخـا            
والواقع أن مكتـب خـدمات الرقابـة    . الطفيفة عليه، مما سيحقق قدراً كبرياً من وفورات احلجم   

ــة اســتخدامه مــع إدخــال بعــض التعــديالت الــيت         ــدرس إمكاني ــة مهــتم هبــذا النظــام وي الداخلي
  . تقتضيها طبيعة عمل املكتب

يف ُمدرجــة ى شــبكة اإلنترنــت واملــوارد الالزمــة لتــشغيل نظــام متابعــة التوصــيات علــ    - ٦٥
وقــد تــسىن تــوفري هــذه املــوارد جزئيــاً عــن . ٢٠١٣-٢٠١٢لوحــدة للفتــرة لامليزانيــة الربناجميــة 

وال يـزال هنـاك نقـص يف االعتمـادات لوظيفـة            . طريق زيادة يف إطار بند اخلدمات االستشارية      
قصارى جهـدها    ،الوحدة مع ذلك  ،  وستبذل. واحدة على األقل يف جمال ضمان ضبط النوعية       

يف استخدام املوارد املتاحـة اسـتخداماً فعـاالً نظـراً إىل تقلـص املـوارد يف العديـد مـن منظماهتـا،                       
. وســتقوم، اســتناداً إىل تقيــيم جتربــة ســنة التنفيــذ األوىل، بــاإلبالغ عــن أي احتياجــات إضــافية 

ــزم الوحــدة الــسعي إىل احلــصول علــى متويــل لوظيفــة خــبري       معــاون وباإلضــافة إىل ذلــك، تعت
  . للمساعدة يف ضبط النوعية

  
   مع هيئات الرقابة والتنسيق األخرى اتالعالق  - زاي  

ــام ،واصــلت الوحــدة   - ٦٦ ــشاطاً     ،٢٠١١ يف ع ــزداد ن ــيت ال تنفــك ت ــة ال ــا التفاعلي  عالقاهت
وانتظامــاً مــع هيئــات الرقابــة والتنــسيق األخــرى، وعلــى األخــص مــع مكتــب خــدمات الرقابــة 

ــس مر  ــة وجمل ــي حــسابات الداخلي ــم املتحــدة اجع ــتظم     .  األم ــادل من ــى تب ــضاً عل وحافظــت أي
. للمعلومات مع اللجنة االستشارية املستقلة للمراجعـة وجلنـة اإلدارة الـيت أنـشأها األمـني العـام             

وباإلضـــافة إىل ذلـــك، ســـعت الوحـــدة إىل التعـــاون مـــع هيئـــات الرقابـــة يف ســـائر املنظمـــات  
  .املشاركة

ثــي الــسنوي مــع جملــس مراجعــي احلــسابات ومكتــب خــدمات  وأثنــاء االجتمــاع الثال  - ٦٧
 وناقـشتها، وذلـك بغـرض       ٢٠١٢الرقابة الداخلية، قدمت األطراف رمسياً خطـط عملـها لعـام            

  . تفادي التداخل أو االزدواجية وسعياً إىل زيادة التآزر والتعاون
، ال سـيما   وأجرت الوحدة أيضا اتصاالت منتظمة مع هيئات أخـرى للرقابـة الداخليـة              - ٦٨

  . مع اهليئات اليت عينتها منظماهتا جهة تنسيق مكلفة بالتعامل مع وحدة التفتيش املشتركة
وشـاركت الوحــدة بـصفة مراقــب يف االجتمـاع الــسنوي لفريـق األمــم املتحـدة املعــين        - ٦٩

وهو فريق يتألف مـن جمموعـة مـن املمارسـني املهنـيني املعنـيني بـالتقييم يف مؤسـسات                     (بالتقييم
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ــم املتحــدة  م ــة األم ــسان  )نظوم ــاريس يف ني ــود يف ب ــل /، املعق ــشني  ٢٠١١أبري ــؤمتر املفت ؛ ويف م
ــار   ــدوليني املعقــود يف واشــنطن العاصــمة يف أي مــايو؛ ويف اجتمــاع ممثلــي خــدمات مراجعــة   /ال

احلــسابات الداخليــة للمنظمــات التابعــة لألمــم املتحــدة واملؤســسات املاليــة املتعــددة األطــراف   
وهذه كلها حمافل هامة لتبـادل ممارسـات الرقابـة ومناقـشة            . سبتمرب/يس يف أيلول  املعقود يف بار  

  . قضايا الرقابة على نطاق املنظومة
  

  املوارد   -حاء   
، )٢-مـد (مفتـشا   ١١ تـضم   ٢٠١١لوحـدة يف عـام      لال تزال املوارد البشرية املعتمـدة         - ٧٠

سـة ألعمـال التقيـيم والتفتـيش         وظائف من الفئة الفنيـة مكر      ١٠، و   )٢-مد(واألمني التنفيذي   
وظيفــــة (والتحقيــــق ) ٢- ووظيفــــة واحــــدة ف٣- ف٣، و ٤- ف٣، و ٥- برتبــــة ف٢(

ــة ف  ــدم  )٣-واحــدة برتب ــا مــساعدا أق ــة اخلــدمات   ٨، و )٧-خ ع(، وباحث  مــوظفني مــن فئ
ــة  ــهم )الرتــب األخــرى (العام ــاحثني مــساعدين يف عــدة مــشاريع حمــددة، و    ٤، من ــوا ب  ٤ ُعين

وحــدة يف جمــاالت اإلدارة وتكنولوجيــا املعلومــات وإدارة الوثــائق والتحريــر  يقــدمون الــدعم لل
وباإلضافة إىل ذلك، وافقت حكومـة أملانيـا علـى االسـتمرار يف             . وغري ذلك من أشكال الدعم    

 أكتـوبر /األول  ملدة سنتني إضـافيتني ابتـداًء مـن تـشرين          ٢-توفري موظف مهين مبتدئ برتبة ف     
واســتمرت الوحــدة أيــضا يف تنفيــذ برناجمهــا  . الــسنةخــالل  ، ممــا يكفــل دعمــاً كــامالً ٢٠١١

وقـد أسـفر ذلـك عـن تـوفري          . الفّعال للتدريب الداخلي دعماً لتنفيذ برنامج العمل عند احلاجـة         
ويف هنايـــة كـــانون  .  شـــهر عمـــل ٨٠الـــسنة تكفـــي لتغطيـــة حنـــو    خـــالل مـــوارد تـــدريب  

  . ةديسمرب، كان معدل الشغور يف الوحدة صفر يف املائ/األول
ــة       - ٧١ ــدرات املــوظفني ومهــاراهتم الفني ــة إىل تطــوير ق ــذل اجلهــود الرامي خــالل واســتمر ب
ويف املتوسط، استفاد كل موظف من مخسة أيام مـن التـدريب، ممـا يعـين بلـوغ اهلـدف                 . السنة

وركزت حلقة عمل داخلية أدارها خبري استشاري خارجي علـى          . الذي حددته األمم املتحدة   
واســـُتخدم التـــداول . “ اســـتنتاجات متينـــة ووضـــع توصـــيات مفيـــدةالتوصـــل إىل”موضـــوع 

بالفيديو وعقدت حلقات دراسية على شبكة اإلنترنت يف عدد من الدورات التدريبيـة بتكلفـة               
وحضر موظفان دورة تدريب داخليـة يف جمـال التقيـيم دامـت أسـبوعاً واحـداً،           . منخفضة جداً 

ال التحقيقـات، وشـارك ثالثـة مـن أكـرب      وحضر موظف واحد دورة تدريبيـة متخصـصة يف جمـ         
ــة    ــة القــدرات القيادي ويف برنــامج تطــوير اإلدارة ) ٢- و مــد١-مــد(املــوظفني يف برنــامج تنمي

  ).٥- و ف٤-ف(
 بلغـت   ٢٠١١وفيما يتعلق باملوارد املالية، فـإن املخصـصات مـن امليزانيـة العاديـة لعـام                   - ٧٢
لتغطيـــة تكــاليف املـــوظفني، مـــع  ) ملائـــة يف ا٩٣( مليــون دوالر  ١٣ مليــون دوالر، منـــها  ١٤
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ولتغطية التكاليف األخرى غـري املتـصلة بـاملوظفني     )  دوالر ٥٥٠ ٨٠٠(ختصيص الباقي للسفر    
وكما سبق ذكره، فإن هذه املـوارد ال تكفـي لتلبيـة مجيـع االحتياجـات                ).  دوالر ٢٣٦ ٥٠٠(

  . الربناجمية
غـري أنـه قُـدمت يف       .  امليزانيـة   أي تربعات جديدة خارجـة عـن       ٢٠١١ومل ترد يف عام       - ٧٣
 موارد لتغطية بعض تكاليف السفر وحلقات العمل من قبل برنامج األمم املتحـدة              ٢٠١٠عام  

اإلمنـــائي، ودائـــرة اإلجـــراءات املتعلقـــة باأللغـــام املنبثقـــة عـــن إدارة عمليـــات حفـــظ الـــسالم،  
  . النرويج وحكومة

، هـدف حتـسني     ٢٠١١داخليـة لعـام     وأدرجت األمانة يف خطة عملها االسـتراتيجية ال         - ٧٤
ويف إطار هذا اهلدف العـام، ميثـل    . إدارة املعارف وتبادهلا كأحد أهدافها االستراتيجية الرئيسية      

. استكمال املوقع الشبكي احلايل وحتديثـه عنـصرا حامسـا يف االسـتراتيجية اجلديـدة لالتـصاالت                
ضـمان  :  الرئيـسية يف مـا يلـي       ، فـسوف تتمثـل األهـداف االسـتراتيجية        ٢٠١٢أما بالنسبة لعام    

اإلجناز التام واملرضي ملشروعي تكنولوجيا املعلومات؛ وعقد اجتماع وتنظـيم تـدريب جلهـات              
ــام   ــة بنظـ ــسيق املعنيـ ــعالتنـ ــالزم    تتبـ ــت؛ وتقلـــيص الوقـــت الـ ــبكة اإلنترنـ ــيات علـــى شـ  التوصـ

  . نوعيةالستعراضات املعايري؛ ونشر استراتيجية االتصاالت وإنشاء آليات حمسنة لضبط ال
  

  مسائل أخرى   -طاء   
  التحقيقات    

إن الوحــدة، بوصــفها اهليئــة اخلارجيــة واملــستقلة الوحيــدة املعنيــة بالرقابــة علــى صــعيد    - ٧٥
وعّينـت الوحـدة   . منظومة األمـم املتحـدة، مكلفـة، مـن بـني مهـام أخـرى، بـإجراء التحقيقـات                  

.  مــن نظامهــا األساســي٨ادة مــوظفني معنــيني بالتحقيقــات علــى النحــو املنــصوص عليــه يف املــ
 الـيت تتماشـى بوجـه عـام مـع املبـادئ             ٢٠٠٨واعتمدت مبادئ التحقيقات وسياسـاهتا يف عـام         

اليت اعتمدها مؤمتر احملققني الدوليني واليت حتدد طابع التحقيقـات الـيت تعتـزم الوحـدة إجراءهـا                  
وُعينــت ضــابطة . ٦٢/٢٤٦ونطاقهــا، وذلــك علــى حنــو مــا طلبتــه اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا    

ــام  ــام  ٢٠١٠حتقيقـــات يف عـ ــا يف عـ ــتهلت مهامهـ ــراء  ٢٠١١ واسـ  لتـــساعد املفتـــشني يف إجـ
  .حتقيقاهتم

، اعتمد مؤمتر احملققني الدوليني الصيغة املنقحـة مـن املبـادئ            ٢٠٠٩يونيه  /ويف حزيران   - ٧٦
لـيت جتريهـا    التوجيهية املوحدة للتحقيقات، وهي وثيقة مقبولة دوليـاً حتـدد معـايري للتحقيقـات ا              

ــة واملؤســسات املتعــددة األطــراف   ــى   . املنظمــات الدولي ــك، تعكــف الوحــدة عل ويف ضــوء ذل
وقد تلقت الوحدة يف غـضون ذلـك عـدداً مـن            . حتديث املبادئ والسياسات اخلاصة بتحقيقاهتا    
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وال يـزال التقيـيم األويل   . االدعاءات املتعلقة بـسلوك أفـراد تـابعني لعـدد مـن املنظمـات الدوليـة         
  . ياً لتحديد مدى احلاجة إىل إجراء حتقيقات كاملةجار

  
  توحيد األداء    

ــيم اإلداري، يف       - ٧٧ ــق التقي ــشيها يف فري شــاركت الوحــدة، مــن خــالل مــشاركة أحــد مفت
ومـع أن أمانـة الوحـدة رفـضت         . “توحيـد األداء  ”مبـادرة   التقييم املستقل للدروس املستفادة من      

ا استــضافت مناســبتني للفريــق نظمتــا يف جنيــف يف عــام   عرضــاً بتــويل مهــام أمانــة الفريــق، فإهنــ  
٢٠١١.  

  
  آلية التقييم على نطاق املنظومة    

شاركت الوحدة أيضاً يف املناقشات املتعلقة بتحديد آلية للتقييم على نطـاق املنظومـة،        - ٧٨
ــا      ــة يف قراره ــة العام ــه اجلمعي ــا طلبت ــى حنــو م ــة موقــف    ٦٤/٢٨٩عل ، مــن خــالل إعــداد ورق

وشارك األمني التنفيذي يف فريق مرجعي شكّلته نائبة األمـني العـام            . لجنة الثانية إىل ال وتقدميها  
أكتوبر أول حلقة عمل من أصل اثنتني ُنظمتا يف نيويورك بتيسري مـن             /وحضر يف تشرين األول   

خبريين استشاريني مستقلني وانصب التركيـز فيهمـا علـى اسـتحداث آليـة للتقيـيم علـى نطـاق                  
 اجتماعــات مــع هــذين اخلــبريين االستــشاريني، كــررت الوحــدة تأكيــد موقفهــا  ويف. املنظومــة

وهــو أن املطلــوب تعزيــز اآلليــات املوجــودة، مبــا فيهــا علــى وجــه اخلــصوص، وحــدة التفتــيش   
وتتطلـع الوحــدة إىل نتـائج هــذه العمليـة الـيت سيعرضــها األمـني العــام علـى اجلمعيــة       . املـشتركة 

  . نيالعامة يف دورهتا السابعة والست
  

  التأشريات    
، مــــن ٦٤/٢٦٢، و ٦٣/٢٧٢، و ٦٢/٢٤٦طلبــــت اجلمعيــــة العامــــة، يف قراراهتــــا   - ٧٩
وحــدة إبقاءهــا علــى علــم بــأي صــعوبات أو تــأخريات تواجههــا يف احلــصول علــى تأشــريات  ال

 ٢٠١١وُسجلت جمـدداً يف عـام       . الدخول لسفر بعض مفتشيها وأعضاء أمانتها يف مهام رمسية        
  . تأخريات أسفرت عن زيادات يف التكلفة مل يكن هلا لزومحوادث تسببت يف
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  الفصل الثاين
   ٢٠١٢برنامج العمل لعام     

، الذي قررت فيه اجلمعية العامة أن تنظـر، يف آن           ٦١/٢٦٠وفقاً لقرار اجلمعية العامة       - ٨٠
ــامج العمــل الــسنويني لوحــدة التفتــيش املــشتركة يف اجلــزء األول مــ     ن واحــد، يف التقريــر وبرن

، ٢٠١١يونيـه   / يف حزيـران   ٢٠١٢دوراهتا املستأنفة، بدأت الوحدة إعداد برنامج عملها لعـام          
  . أغسطس/بدعوة املنظمات املشاركة وهيئات الرقابة إىل تقدمي مقترحاهتا بنهاية آب

مواضـيع   ٣ املنظمـات املـشاركة ويف       ا موضوعا جديدا اقترحتـه    ٣٢ونظرت الوحدة يف      - ٨١
وقدمت ثالثة من املقترحـات الـواردة مـن املنظمـات املـشاركة مبوجـب               . قابةاقترحتها هيئات الر  

.  طلبـات مـن مـصادر أخـرى    ٥ووردت . تكليف صادر عن اهليئـات التـشريعية لتلـك املنظمـات          
 بنـود مدرجـة يف القائمـة، ليـصل      ٧ مقترحـات داخليـة و       ٥وباإلضافة إىل ذلك، جرى النظر يف       

موضوعاً يتعلق باملنظومـة بأسـرها       ٣٨ مقترحاً، منها    ٥٢  بذلك جمموع املقترحات قيد النظر إىل     
وقامت الوحـدة أيـضا بفـرز أويل للملفـات مـن أجـل إجـراء              .  مواضيع تتعلق بعدة منظمات    ٣و  
  . استعراضات حمتملة للتنظيم واإلدارة يف املنظمات املشاركة ٧

بــادل قائمــة خــرى، جــرى تويف إطــار عمليــة تــشاور مــع هيئــات الرقابــة والتنــسيق األ   - ٨٢
 وقائمة البنود مع تلك اهليئات اليت كانت قد ُدعيـت إىل تقـدمي              ٢٠١٢املقترحات املقدمة لعام    

وجـــرت أيـــضاً استـــشارة املنظمـــات  . تعليقاهتـــا وتـــصنيفاهتا فيمـــا يتعلـــق باملواضـــيع املقترحـــة 
يتعلـــق املـــشاركة، ودعوهتـــا إىل اإلدالء بتعليقاهتـــا واإلعـــراب عـــن أولوياهتـــا وأفـــضلياهتا فيمـــا 

قــات لــدى قيــام يوجــرى النظــر يف تلــك التــصنيفات والتعل . ٢٠١٢باملقترحــات املقدمــة لعــام 
ــصوغ الوحــدة  ــام   ب ــها لع ــامج عمل ــشتوية ٢٠١٢برن ــا ال وقامــت الوحــدة كــذلك   .  يف دورهت

بإطالع جملس مراجعي احلـسابات ومكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة علـى الربنـامج املؤقـت،                   
  .٢٠١١ديسمرب /ثالثي الذي ُعقد يف كانون األولوذلك أثناء االجتماع ال

 منــها ٧ ،)٣( مــشروعا١٢ مــشروعا حمــتمال واختــارت منــها  ٥٢ونظــرت الوحــدة يف   - ٨٣
ــة بأســرها   ــق باملنظوم ــات   ،تتعل ــدة منظم ــق بع ــشروع واحــد يتعل ــق   ، وم ــشاريع تتعل ــة م  وثالث

 حمـددة يف منظمـة       مشروع واحـد مـسألة     يعاجل و ،باستعراض التنظيم واإلدارة يف منظمة واحدة     
واحـد علـى    واسـتعراض   منفـردتني   ومن هذه املشاريع، إجراء استعراضني يف منظمـتني         . واحدة
  . املعنيةلمنظماتلملنظومة مبوجب تكليف صادر عن اهليئات التشريعية نطاق ا

  
__________ 

ام؛ فرمبــا تــضاف تقــارير جديــدة، وحيتمــل تعــديل تقــارير مقــررة   خيــضع برنــامج العمــل للتغــيري يف أثنــاء العــ   )٣(  
 .إرجاؤها أو إلغاؤها عندما تستدعي الظروف ذلك، وحيتمل تغيري العناوين لتجسد توجُّه التقارير أو



A/66/34 
 

31 12-22040 
 

ــة      -ألف    ــة يف منظمــ ــتعراض تطبيــــق الالمركزيــ ــة واســ ــة واإلداريــ الــــشؤون التنظيميــ
  العاملية الصحة

وحدة باستعراض الشؤون التنظيميـة واإلداريـة ملنظمـة الـصحة العامليـة يف عـام                الامت  ق  - ٨٤
. ١٩٩٣ يف تقريــر صــدر يف عــام  يف املنظمــة الالمركزيــةتطبيــقتناولــت وكانــت قــد ، ٢٠٠١

ــتثنائية للمجلــــس التنفيــــذي    /لمنظمــــة املعقــــودة يف تــــشرين الثــــاين لوعقــــب الــــدورة االســ
 الوحـدة مراجعـة املـسائل الـيت     لب من على املنظمة، طُ بشأن إدخال إصالحات ٢٠١١ نوفمرب
وســيمثل اســتعراض الــشؤون التنظيميــة واإلداريــة املطلــوب . )٤( يف تقريريهــا الــسابقنيتناولتــها

 عمليـة اإلصـالح اجلاريـة يف املنظمـة،          مسامهتني يف والتقرير املنفصل املتعلق بتحليل الالمركزية      
ــاول التحــديات يف جمــاالت األ  ــل، وسياســات  احلوكمــةعمــال األساســية، و والــيت تتن ، والتموي

أما بالنسبة لتطبيق الالمركزية، فإن عمليـة اإلصـالح تـسعى إىل إجيـاد              . املوارد البشرية وإدارهتا  
  .ُسبل لتحسني تنظيم األعمال يف املنظمة على املستوى العاملي واإلقليمي والقطري

  
  كالة الدولية للطاقة الذريةة للواستعراض الشؤون التنظيمية واإلداري  - باء  

تقوم الوحدة، وفقاً لنظامها األساسي، بإجراء استعراضات منتظمة للشؤون التنظيميـة             - ٨٥
وهـو  . ٢٠١٢وتقرر إجراء االستعراض األول للوكالة يف عام        . واإلدارية للمنظمات املشاركة  

ة يف الوكالـة يف إطـار       يهدف إىل حتديد جماالت حتسني اإلجـراءات التنظيميـة واإلداريـة املتوخـا            
ــة  ــات اإلصــالح اجلاري ــا االســتعراض     . عملي ــيت ســريكز عليه ، احلوكمــةومــن بــني اجملــاالت ال

ــشرية،       ــوارد الب ــة، وإدارة امل ــة والتنفيذي ــذها، واإلدارة املالي ــصميمها وتنفي ــربامج وت وختطــيط ال
  .وامليزانية، والرقابة

  
  ة األمم املتحدةعملية التثبت من املستندات يف مؤسسات منظوم  - جيم  

 الذي نبع من اقتـراح تقـدمت بـه إدارة الـدعم امليـداين، علـى نتـائج                   ،يقوم االستعراض   - ٨٦
استعراض التعيينات الـذي يـشري إىل أن عمليـات التثبـت مـن املـستندات قبـل التعـيني ال ُتـؤدى                   

فـاً  بشكل منتظم وموحد يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة، وأن عملية التثبت ختتلـف اختال             
وســينظر االســتعراض يف الــسياسات ذات الــصلة، واإلجــراءات . كــبرياً مــن منظمــة إىل أخــرى

والترتيبات، مبا يف ذلك االستعانة مبصادر خارجية، وسيقّيم الفروق وأوجه القـصور وسـيحدد              
أفضل املمارسات، مع السعي إىل منع االزدواجيـة وعـدم االتـساق يف تطبيـق املعـايري املختلفـة،               

  .دف مواءمة السياسات واملمارسات يف مجيع أحناء منظومة األمم املتحدة وتنسيقهاوذلك هب

__________ 
 .٧الفقرة ، EBSS (3)، املقرر EBSS/2/DIV/2انظر وثيقة منظمة الصحة العاملية   )٤(  
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  استعراض متابعة منظمة السياحة العاملية  -ال د  
 استعراضــاً للــشؤون التنظيميــة واإلداريــة ملنظمــة     ،٢٠٠٩ يف عــام ،أجــرت الوحــدة   - ٨٧

لمنظمة لـدى اجتماعـه يف مـايل        قُدم إىل اجمللس التنفيذي ل    ) JIU/REP/2009/1(السياحة العاملية   
، مث يف وقــت الحــق مــن هــذه الــسنة إىل مجعيتــها العامــة املعقــودة يف        ٢٠٠٩مــايو  /يف أيــار

 ال تـزال قيـد       الوحـدة  وحىت اآلن، تؤكد املنظمة أن التوصـيات الـواردة يف تقريـر           . كازاخستان
مانـة العامـة    ومع ذلك أقرت املنظمة بأن الوحدة قـدمت توجيهـات مفيـدة لكـل مـن األ                . النظر

لــف األمــني العــام للمنظمــة بإعــداده، وأقرتــه  كُ “كتــاب أبــيض”والــدول األعــضاء يف إعــداد 
، والـذي  ٢٠١١أكتـوبر  /لمنظمة املعقودة يف مجهورية كوريـا يف تـشرين األول      لاجلمعية العامة   

وسـيقّيم اسـتعراض   . وردت فيه توصيات بإدخـال تغـيريات جذريـة علـى طريقـة عمـل املنظمـة              
  . حالة تنفيذ توصيات االستعراض السابق٢٠١٢عام 

  
  دفع مبلغ إمجايل بدالً من االستحقاقات  -هاء   

دفــع مبلــغ إمجــايل بــدالً مــن االســتحقاقات الــذي اقترحتــه يف األصــل   ينظــر اســتعراض  - ٨٨
ــن       ــدعم م ــم املتحــدة، وب ــة لألم ــة العام ــة باألمان ــشؤون اإلداري ــشاركة،  ١٣إدارة ال ــة م  منظم

 واحتماالً يف املستقبل، خليار دفع مبلغ إمجايل بدالً من االسـتحقاقات احلاليـة              التطبيق، حالياً  يف
لتحديد ما إذا كان استخدامه يوفر يف النفقـات العامـة، ويقلـل مـن البريوقراطيـة، ويـوفر قـدراً                     

وسـينظر يف احلاجـة إىل تنـسيق اإلجـراءات          . أكرب من املرونة للموظفني دون أّي أثر مايل كـبري         
سناد املبالغ اإلمجالية، وإىل وضع معايري مقبولة ومتسقة ملقاييس االحتساب والقواعـد            احلالية إل 

اإلجرائية، وخصوصاً لكفالة حتقيـق العدالـة للمـوظفني العـاملني يف خمتلـف مؤسـسات منظومـة           
  .األمم املتحدة، وال سيما املوجودين يف مركز العمل نفسه

  
  تتقييم شبكة األمم املتحدة للمحيطا  -واو   

 اسـتعراض   إىل وحـدة التفتـيش املـشتركة   ،٦٦/٢٣١ يف قرارهـا  ،دعت اجلمعية العامـة    - ٨٩
شبكة األمم املتحدة للمحيطات وذلك هبدف تعزيز آلية التعاون والتنسيق يف شؤون احمليطـات              

ويف اآلن  . وقانون البحار، وعرض نتائج االستعراض على اجلمعية يف دورهتـا الـسابعة والـستني             
 عـام    يف  الوحدة اقتراحاً من األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة لربنـامج عمـل الوحـدة                 نفسه، تلقت 

صـالح  إل الستعراض شبكة األمم املتحدة للمحيطـات وذلـك هبـدف تـوفري مـدخالت                ٢٠١٢
وســيكون .  احمليطــاتيف جمــال األمــم املتحــدة وتنــسيقها  أعمــالاآلليــة مــن أجــل تعزيــز اتــساق

لية املشتركة بني الوكاالت لشبكة األمم املتحـدة للمحيطـات،     اهلدف من التقييم هو دراسة اآل     
ــسيقيتني    ــها التن ــراح توصــيات ملموســة لتحــسني كفاءهتــا وفعاليت ــائج  . واقت ــاً النت وتــصب عملي
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واالســــتنتاجات والتوصــــيات الــــواردة يف التقيــــيم يف مراجعــــة اختــــصاصات شــــبكة األمــــم  
  .للمحيطات املتحدة

  
  ؤسسات منظومة األمم املتحدةترتيبات دوام مرنة يف م  -زاي   

 الــذي اقترحتــه املنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة، يف خمتلــف        ،ســينظر االســتعراض   - ٩٠
، والـسياسات املطبقـة، واآلثـار        بأسـرها  رنة على نطاق منظومة األمم املتحـدة      املدوام  الترتيبات  

عى االسـتعراض إىل حتديـد   وسيـس . العملية للترتيبات املتفاوتة علـى املـوظفني واإلدارة واملنظمـة       
 وأفضل املمارسات يف ترتيبات الـدوام املرنـة القائمـة ومعرفـة مـا إذا كـان مثـة                    الثغراتكل من   

  .ترتيبات أخرى مماثلة ميكن أن تنسجم مع منظومة األمم املتحدة
  

  إدارة السجالت واحملفوظات داخل األمم املتحدة  -حاء   
 للسياسات واإلجـراءات املتعلقـة بـإدارة الـسجالت          سينظر املشروع يف التطبيق الفّعال      - ٩١

األمانـة العامـة، واللجـان اإلقليميـة، والـصناديق          (واحملفوظات يف خمتلف كيانات األمم املتحـدة        
وميكـن أن ختتلـف الترتيبـات التنظيميـة واإلداريـة        ). والربامج، وبعثـات حفـظ الـسالم، وغريهـا        

ات الــيت تواجههــا كيانــات األمــم املتحــدة للخــدمات املخصــصة، واملــوارد املخصــصة والتحــدي
هذا اجملال االستراتيجي اختالفاً كبرياً مع احتمال أالّ ُتفهـم بـشكل متـسق الـسياسات ذات                  يف

أو تطبيقهــا، ممــا يــؤدي إىل فقــدان معلومــات قّيمــة ينبغــي احلفــاظ عليهــا واســتغالهلا   /الــصلة و
وميكـن لـسياسة واضـحة ومطبقـة بـشكل          . لضمان الذاكرة املؤسسية وزيادة الفعاليـة التنظيميـة       

الوظيفــة /متــسق إلدارة احملفوظــات تيــسري تــسليم امللفــات إىل املــوظفني عنــد تغــيري مقــر العمــل  
ويعتــزم املفــتش مقارنــة التحــديات واحللــول املنفــذة وتقييمهــا وفــق . عنــد مغــادرة منظمتــهم أو

القطـاع اخلـاص، مـع مراعـاة     أحدث املمارسات املتبعة يف هذا اجملال يف كل من القطاع العام و    
  .التطور السريع للتقنيات املستخدمة

  
تقيــيم الــسياسات واملمارســات يف جمــال اســتخدام االتفاقــات الطويلــة األجــل يف   -طاء   

  مشتريات منظومة األمم املتحدة
يف الــسنوات األخــرية، كــان اســتخدام االتفاقــات الطويلــة األجــل يف منظمــات األمــم    - ٩٢

ــصاع  ــدة يف تـ ــستمراملتحـ ــات    . د مـ ــسياسات واملمارسـ ــيم الـ ــو تقيـ ــة هـ ــن الدراسـ واهلـــدف مـ
الــصلة وحتديــد أفــضل املمارســات والــدروس املــستفادة يف اســتخدام االتفاقــات الطويلــة     ذات

وسـتوفر هـذه الدراسـة أيـضاً جـرداً لالتفاقـات       . األجل وذلك هبدف تقدمي توصيات لتحسينها    
. نواعهـــا، وطرقهـــا ومـــستوى اســـتخدامها الطويلـــة األجـــل يف املنظومـــة، يـــشمل عـــددها، وأ 

العنصر اهلام اآلخر من هذه الدراسة فسيكون تقييم االستخدام علـى نطـاق املنظومـة كلـها                أما
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وميكـن أن يتـيح اسـتخدامها الـسليم      . أو استخدام وكاالت متعددة لالتفاقـات الطويلـة األجـل         
عار واحلـصول علـى     بعض الفـرص مثـل اسـتخدام الترفيـع يف حجـم املـشتريات لتخفـيض األسـ                 
ومــع ذلــك، فقــد . أفــضل شــروط التــسليم والــصيانة داخــل املنظمــات وعلــى صــعيد املنظومــة  

يتطلــب االســتخدام األمثــل لالتفاقــات الطويلــة األجــل ختطيطــاً جيــداً للمــشتريات مبــا يف ذلــك 
ومـن  .  املنتجات وجتميع الطلبات، فضالً عـن صـياغة دقيقـة لـشروط العقـود               مواصفات توحيد

صول على فائدة قصوى من االتفاقات الطويلة األجل من املهم تقيـيم أدائهـا، وحتديـد                أجل احل 
  .أفضل املمارسات والدروس املستفادة

  
حتليــل مقــارن الســتخدام نظــم ختطــيط مــوارد املؤســسات يف مؤســسات منظومــة   -ياء   

  األمم املتحدة
األمــم املتحــدة  ختتلــف نظــم ختطــيط مــوارد املؤســسات املعتمــدة يف إطــار منظومــة          - ٩٣

ــاً إىل االختالفــات يف ممارســات األعمــال     . اختالفــاً كــبرياً بــني املنظمــات، ويرجــع ذلــك جزئي
 النجـاح والفـشل يف تنفيـذ نظـم ختطـيط مـوارد املؤسـسات يف                  أوجـه  وسيقوم املشروع بتحليل  

وسيـــسعى . مؤســـسات منظومـــة األمـــم املتحـــدة، ووضـــع معـــايري لتنفيـــذها علـــى حنـــو فّعـــال 
إىل حتديــد فــرص التبــادل علــى نطــاق املنظومــة وتنــسيق عمليــات ختطــيط مــوارد    االســتعراض 

املؤسسات داخل املنظمات وتوحيدها، وتبادل اخلدمات أو دمج عناصر من الـنظم، مـن أجـل      
حتقيق أقصى قدر من التآزر بني املنظمات، واحلد، يف املستقبل، من تكـاليف وضـع مثـل هـذه                   

  .النظم وتشغيلها
  

للربجمــة املــشتركة والترتيبــات اإلداريــة  كلــها اض علــى نطــاق املنظومــة االســتعر  -كاف   
  لألنشطة التنفيذية يف منظومة األمم املتحدة

 الفـاو  الذي اقترحه يف األصل جملس مراجعي احلـسابات ومكتـب            ،سيقّيم االستعراض   - ٩٤
مج املــشتركة آلســيا واحملــيط اهلــادئ، فعاليــة وكفــاءة الترتيبــات يف حتقيــق أهــداف التنميــة للــربا 

ومقاصــدها، واألثــر علــى املــستفيدين املــستهدفني، وسيــسعى إىل تبــسيط اإلجــراءات وحتــسني  
ــركائها     ــا أو شـ ــدة ونظرائهـ ــم املتحـ ــة األمـ ــات وبـــني منظومـ ــسيق بـــني املنظمـ ــاون والتنـ . التعـ

 التــابع مكتــب تنــسيق العمليــات اإلمنائيــة يتــوىلوسيــستعرض الــربامج والترتيبــات اإلداريــة الــيت 
ويهدف االستعراض إىل حتديد الدروس الفنية ونـشرها، واملمارسـات   .  إدارهتا نامج اإلمنائي لربل

ــشطة      ــة األنـــ ــن ازدواجيـــ ــد مـــ ــالحية للحـــ ــراءات إصـــ ــاذ إجـــ ــستفادة يف اختـــ ــيدة املـــ الرشـــ
املعامالت، فضالً عن تعزيز االتساق واملساءلة يف أنشطة األمم املتحدة التنفيذيـة مـن               وتكاليف

  .أجل التنمية



A/66/34 
 

35 12-22040 
 

  األول قاملرف
  ٢٠١٩-٢٠١٠إطار وحدة التفتيش املشتركة االستراتيجي املنقّح للفترة     
  مقدمة    

 الطويـل سـتراتيجي   اال إطارهـا  األعـضاء  الـدول  علـى  املشتركة التفتيش وحدة عرضت  - ١
ــل ــرة األجـ ــا يف ٢٠١٩-٢٠١٠ للفتـ ــسنوي تقريرهـ ــام الـ  ).A/63/34 and Corr.1( ٢٠٠٩ لعـ
 هنـج  بوضـع  الوحـدة  باضـطالع  ٦٣/٢٧٢ قرارهـا  مـن  ١٧ فقـرة ال يف العامـة  اجلمعية وسلمت

 يف النظـــر توقـــرر ،٢٠١٩-٢٠١٠ للفتـــرة األجـــل وطويلـــة األجـــل متوســـطة ةســـتراتيجيال
 ينـتج  مل ذلـك  ومـع  .املقبلـة  الربناجمية امليزانيات سياق يف ةستراتيجياال بتنفيذ مرتبطة موارد أي
 والـضرورية  املتوقعـة  املـوارد  يف زيـادة  لوحـدة ا أعـدهتما  اللـذين  الالحقـني  امليزانية مشروعي عن
 املناسـبة  املـوارد  مـن  االحتياجـات  إدراج إىل العـام  األمـني  دعت اليت القرارات من العديد رغم

 األعـضاء  الـدول  طلـب  علـى  وبنـاءً  .ةسـتراتيجي اال هـذه  مـن  الصلة ذات األجزاء بتنفيذ املرتبطة
 ،)٦ الفقـــــرة( ٦٥/٢٧٠ و )١٤ ةالفقـــــر( ٦٤/٢٦٢ العامـــــة اجلمعيـــــة قـــــراري يف الـــــوارد
ــة األجــل املتوســطة تهااســتراتيجي باســتكمال تقــوم أن الوحــدة قــررت ــرة األجــل والطويل  للفت
 الوحـدة  فيهـا  تضطلع اليت البيئة على تطرأ اليت التغريات مراعاة مع وحتسينها، ٢٠١٩-٢٠١٠
  .تواجهها اليت والتحديات بأنشطتها

 .األصــل يف املقدمــة ةســتراتيجياال مــع بــالتزامن تكملةاملــس ةســتراتيجياال قــراءة وينبغــي  - ٢
 .بعـدُ  عليها احلصول جير مل للعقد املقررة األهداف لتحقيق الالزمة املوارد أن أساسا تبيِّن فهي

 تنفيــذها، مــن األولــيني الــسنتني خــالل املكتــسبة اخلــربة علــى املــستكملة ةســتراتيجياال وتقــوم
  .االستكمال وقت يف املتحدة األمم منظومة هاتواجه اليت التحديات أيضاً وجتسِّد

  
  األجل الطويلة ةستراتيجيواال العام التوجه    

 نظامهـا  أحكـام  اعتبارهـا  يف تـضع  وهـي  للوحـدة،  األجـل  الطويلة ةستراتيجياال ستظل  - ٣
 املعنيــة اجلهــات باحتياجــات كــبري حــد إىل متــأثرة الثالــث، الفــصل وباخلــصوص األساســي
 ُحـدِّدت  الـيت  الرئيـسية  اجملـاالت  علـى  املستقبل يف أنشطتها الوحدة وستركز .وطلباهتا الرئيسية

 يف املختـــصة التـــشريعية واألجهـــزة العامـــة اجلمعيـــة مـــن الـــصادرة الواليـــات علـــى باالعتمـــاد
ــاالت ــصة الوكـ ــات املتخصـ ــة واملنظمـ ــرى الدوليـ ــة يف األخـ ــم منظومـ ــدة األمـ ــسِّد .املتحـ  وجتـ

ــتراتيجياال ــام كــذلك ةس ــصلةا ذات األحك ــواردة ل ــرارات يف ال ــة ق ــة اجلمعي  ،٦٢/٢٢٦ العام
 تركيـز  الوحـدة  مـن  فيهـا  طُلـب  اليت ،٦٥/٢٧٠ و ،٦٤/٢٦٢ و ،٦٣/٢٧٢ و ،٦٢/٢٤٦ و

 باملنظمــات الــصلة وذات املنظومــة نطــاق علــى املطروحــة االهتمــام ذات املــسائل علــى عملــها
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 تنفيـذ  يف أكـرب  وفعاليـة  ةبكفـاء  املـوارد  اسـتخدام  ضـمان  ُسـبل  بـشأن  املشورة وتقدمي املشاركة
 علــى مــستقلة برقابــة االضــطالع للوحــدة يتــسن مل املــوارد شــح وبــسبب .املنظمــات واليــات
  .السالم حفظ بعثات

  
  األجل الطويلة ةستراتيجياال األهداف    

 دون تظـل  ولـذا  وواليتـها،  الوحـدة  مهمـة  حتقيـق  يف متأصـلة  األجـل  الطويلة األهداف  - ٤
  :وهي تغيري،

 االضــــطالع علــــى املــــشاركة املنظمــــات يف التــــشريعية األجهــــزة مــــساعدة  )أ(  
 البـشرية  للمـوارد  األمانـات  إدارة كيفيـة  علـى  الرقابية بوظيفتها خيتص فيما اإلدارية مبسؤولياهتا

  األخرى؛ واملوارد واملالية
 بالواليـات  النـهوض  يف املعنيـة  األمانـات  وفعاليـة  كفـاءة  زيـادة  علـى  املساعدة  )ب(  
  للمنظمات؛ احملددة املهام أهداف قيقوحت التشريعية
  املتحدة؛ األمم منظومة مؤسسات بني التنسيق زيادة على العمل  )ج(  
ــوف  )د(   ــى الوق ــضل عل ــراح املمارســات أف ــايري واقت ــاس مع ــسهيل للقي ــادل وت  تب
  .بأسرها املنظومة نطاق على املعلومات

 األمـم  منظومـة  تمؤسـسا  تزويـد  يف ٢٠١٩-٢٠١٠ للفتـرة  الرئيـسي  اهلـدف  ويتمثل  - ٥
  :يلي ما هلا يتوفر كي حمددة توجيهية ومبادئ مبعايري املتحدة

مبادئ ونظم وآليات صـارمة للمـساءلة، مبـا يف ذلـك الرقابـة، وإقامـة العـدل،               )أ(  
  واألخالقيات؛

ممارسات إدارية وتنظيمية للمنظومـة حمـسنة ومنـسقة يف جمـاالت إدارة املـوارد               )ب(  
ــشرية، واإلدارة املـــس  ــتراتيجيني،   البـ ــيط االسـ ــشتريات، واإلدارة والتخطـ ــائج، واملـ تندة إىل النتـ

  وإدارة املخاطر، واألمن والسالمة، وتكنولوجيا املعلومات؛
تنــسيق بــشكل أفــضل وفعاليــة أكــرب للــسياسات، واالســتراتيجيات، والتعــاون   )ج(  

لفيـة؛ والتعـاون فيمـا بـني     على حتقيق األهداف املتفق عليها دولياً، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأل        
بلدان اجلنـوب وبـني الـشمال واجلنـوب؛ واملـساعدات اإلنـسانية، ومـا بعـد الـرتاع، واإلمنائيـة؛                     

  ؛ وما إىل ذلك؛“توحيد األداء”واملسائل البيئية؛ و 
  .ترتيبات حوكمة حمّسنة وأكثر فعالية  )د(  
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  )٢٠١٥- ٢٠١٠(التخطيط املتوسط األجل     
 املتوقعة النتـائج البالغـة األمهيـة الـيت يـتعني أن تعززهـا الوحـدة                 تشكل إجنازات الوحدة    - ٦

وتعـــزز . وتقّيمهـــا علـــى مـــدى الـــسنوات األربـــع األوىل الـــيت يـــشملها اإلطـــار االســـتراتيجي 
مقترحاُت إصالح الوحدة التخطيطَ املتوسط األجل املمتـد علـى أربـع سـنوات، الـيت صـدرت                  

، فـضالًً عـن العديـد مـن     )A/58/343(رق عملـها  يف استعراضها املتعمـق لنظامهـا األساسـي وطـ         
عزيــز ت) أ: (ولــذلك، فقـد وضـعت األهـداف املتوســطة األجـل التاليـة     . قـرارات اجلمعيـة العامـة   

وضع برامج عمل استراتيجية سنوية تركز علـى املـسائل          ) ب(  و نظام متابعة تنفيذ التوصيات؛   
ــة بأســـرها؛ و  ــة علـــى نطـــاق املنظومـ ــة جلميـــع املنظمـــات   ماستعراضـــات) ج( املطروحـ نتظمـ

  :اوأدواهت تعزيز مؤهالت أمانة الوحدة) هـ( زيادة اجلدوى والتوعية؛ و) د( و املشاركة؛
  

  تعزيز نظام املتابعة    
، بــاجلهود الــيت تبــذهلا الوحــدة إلنــشاء  ٦٥/٢٧٠رحبــت اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا    - ٧

ة وتنفيــذها، وأذنــت بتمويلــه نظــام متابعــة شــبكي لتتبــع قبــول التوصــيات الــصادرة عــن الوحــد
وُيعـّد تنفيـذ نظـام متابعـة أكثـر كفـاءة وشـفافية التزامـاً مـن الوحـدة                    . ٢٠١١وتطويره يف عام    

  .على األجل املتوسط، وهو يتضّمن إجنازات ملموسة متوقعة، على النحو املبني أدناه
  

  توسيع منظور عمل الوحدة على نطاق املنظومة    
 إىل  ٢٠١٠توسطة األجل بواسطة برامج عمل متتاليـة للفتـرة مـن            تنفذ االستراتيجية امل    - ٨

وترى الوحدة أن تلبية احتياجات العمالء تتطلب من برامج عملها السنوية أن تركـز              . ٢٠١٣
ــات          ــاً للوالي ــة، وفق ــن منظــور شــامل للمنظوم ــة األجــل م ــى جمــاالت االســتراتيجية الطويل عل

يــات حمــددة وردت مــن األجهــزة التــشريعية  وقــد يكــون لوال. الــصادرة عــن اهليئــات اإلداريــة 
املختـصة يف مؤســسات منظومـة األمــم املتحـدة املــشاركة يف الوحـدة تــأثري معـني علــى برنــامج      
العمل السنوي، إالّ أن األنشطة اليت تضطلع هبا الوحدة، يف األجـل املتوسـط، ينبغـي أن تظهـر                   

  .تقدماً يف اجتاه حتقيق اهلدف الطويل األجل
  

  الشؤون التنظيمية واإلدارية املنتظمة للمنظمات املشاركةاستعراضات     
ترى الوحدة أن من الضروري توخي هنج أكثر انتظاماً الستعراض الـشؤون التنظيميـة                - ٩

واإلدارية للمنظمـات املـشاركة، وتعتـزم ضـمان التغطيـة الكاملـة جلميـع املنظمـات علـى مـدى            
 جيـر استعراضـها بـشكل كامـل بعـد؛ تليهـا             إطار زمـين طويـل األجـل، بـدًءا بالكيانـات الـيت مل             

ولـئن كـان اهلـدف املثـايل       . املنظمات اليت مت استعراضها بالفعل، مع تقدمي اليت اسُتعرضت أوالً         
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ــة        ــها علــى األقــل مــرة كــل مخــس ســنوات، فــإن املــوارد احلالي هــو اســتعراض كــل واحــدة من
دول أدنـاه إىل التـواريخ   ويـشري اجلـ  . تسمح إالّ بـإجراء اسـتعراض دوري كـل مثـاين سـنوات         ال

  .اليت خضعت فيها املنظمات املشاركة إىل آخر استعراض
، ال تعتـرب املنظمـات املـشاركة        ٢٠١١-٢٠١٠وعلى حنو ما تبني بالفعـل أثنـاء الفتـرة             - ١٠

واهليئات اإلدارية استعراضات الشؤون التنظيميـة واإلداريـة مفيـدة فحـسب وإمنـا تـساعد هـذه                  
 فهم الوحدة للمنظمات املشاركة، مبا يتيح هلا حتقيـق أحـد مكونـات           االستعراضات على تعزيز  

  .مهمتها الرئيسية املتمثلة يف حتديد أفضل املمارسات على نطاق املنظومة ونشرها
  

 املنظمة

الـــسنة الـــيت أُجنـــز 
ــر   ــا آخـــــــ فيهـــــــ

 مالحظات استعراض

ي مقرر تنفيذه عاماستعراض جزئ. مل ُيجر بعُد أّي استعراض كامل    - منظمة األمم املتحدة
للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  ٢٠١٢

 مل ُيجر بعُد أّي استعراض كامل - اليونيسيف

 االستعراض قيد التنفيذ ٢٠١١  األونكتاد

 مل ُيجر بعُد أّي استعراض كامل - ربنامج اإلمنائيال

  أّي استعراض كاململ ُيجر بعُد - برنامج األمم املتحدة للبيئة

ــدة   ــم املتحــ ــية األمــ مفوضــ
 لشؤون الالجئني

٢٠٠٤ JIU/REP/2004/4 

برنـــــامج األمـــــم املتحـــــدة 
 للمستوطنات البشرية

 مل ُيجر بعُد أّي استعراض كامل -

مكتـــــب األمـــــم املتحـــــدة 
 خلدمات املشاريع

ــام    - ــي يف ع ــُد أّي اســتعراض. ١٩٩٨اســتعراض جزئ ومل ُيجــر بع
 كامل

 باملخــدرات املكتــب املعــين 
 واجلرمية

٢٠١٠ JIU/REP/2010/10 

ــدة   صــــندوق األمــــم املتحــ
 للسكان

 مل ُيجر بعُد أّي استعراض كامل -

 JIU/REP/2009/7 ٢٠٠٩ برنامج األغذية العاملي

مل ُيجر بعُد أّي استعراض كامـل ومـن املقـرر إجـراء اسـتعراض يف - األونروا
 ٢٠١٤عام 

 JIU/REP/2002/8 ٢٠٠٢ الفاو

ــة   الو ــة للطاقــ ــة الدوليــ كالــ
 الذرية

 ٢٠١٢أول استعراض مقرر لعام -

منظمـــــة الطـــــريان املـــــدين  
 الدويل

٢٠٠٧ JIU/REP/2007/5 

 JIU/REP/99/4 ١٩٩٩ منظمة العمل الدولية
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 املنظمة

الـــسنة الـــيت أُجنـــز 
ــر   ــا آخـــــــ فيهـــــــ

 مالحظات استعراض

 JIU/REP/2007/7 ٢٠٠٧ املنظمة البحرية الدولية

 JIU/REP/2001/3 ٢٠٠١ االحتاد الدويل لالتصاالت

 JIU/REP/2011/9 ٢٠١١ اليونسكو

 JIU/REP/2003/1 ٢٠٠٣ اليونيدو

 JIU/REP/2008/1 ٢٠٠٨ االحتاد الربيدي العاملي

  ٢٠١٢؛ تكليف باملتابعة لعام JIU/REP/2001/5 ٢٠٠١ منظمة الصحة العاملية
املنظمــــة العامليــــة للملكيــــة 

 الفكرية
ــام   - ــتعراض جزئـــي يف عـ ــر)JIU/REP/2005/1 (٢٠٠٥اسـ ؛ مل ُيجـ

  امل بعد أي استعراض ك
ــاد    ــة لألرصـ ــة العامليـ املنظمـ

 اجلوية
٢٠٠٧ JIU/REP/2007/11 

 JIU/REP/2009/1 ٢٠٠٩ منظمة السياحة العاملية
    

  ونشرها الوحدة تقارير جدوى زيادة    
 لتـصورات  أفـضل  فهـم  علـى  الوحـدة  ٢٠٠٨ عـام  يف ذايت تقيـيم  عمليـة  أول ساعدت  - ١١

 .مهمتـها  أداء يف تقـدماً  وحتـرز  بأنـشطتها  دةالوحـ  وفقهـا  تـضطلع  الـيت  للكيفيـة  املعنيـة  اجلهات
 عمـل  برنـامج  وضـع  يف مقترحـة  ملواضـيع  تقيـيم  نظـام  إدخـال  أيـضاً  سـاهم  ذلك، على وعالوة
ــصورة جيــّسد ــدة ب ــات متزاي ــة أولوي ــات املنظوم ــشريعية واهليئ ــة الت  الوحــدة وختطــط .واإلداري

 واملـساءلة،  املقبـل،  التخطـيط  راضألغـ  بـاألداء  املتـصلة  واآلراء الـذايت  التقييم بيانات الستخدام
 التقـارير  إىل الوصـول  لتيـسري  الشبكي الوحدة موقع تصميم وسيعاد .القرارات واختاذ والتعلم،
 إجـراء  يف وسُيـشرع  .عنـها  الكامـل  البحـث  إمكانيـات  وحتسني الوحدة منشورات من وغريها
  .٢٠١٢ عام يف ذايت تقييم

  
  يمهمتقي وأدوات الوحدة موظفي مؤهالت تعزيز    

 داخليـة  أو/و خارجيـة  مناسـبة  تدريب برامج طريق عن املوظفني مهارات تطوير يعترب  - ١٢
 يف املـوظفني  إىل التـدريب  تقـدمي  وسيـستمر  .األجـل  املتوسـطة  ةسـتراتيجي اال يف أساسـياً  عنصراً
 ســيجري ذلــك، علــى وعــالوة .األخــرى الفنيــة املهــارات إىل إضــافة التقيــيم، تقنيــات أحــدث
  .املهنية وصرامتها تهااستراتيجيو االستعراضات منهجية وتدقيق داخلية، توجيهية مواد إعداد
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  )٢٠١٥ عام حبلول( األجل املتوسطة اإلجناز ومؤشرات املتوقعة اإلجنازات    
  :يلي فيما األجل املتوسطة اإلجناز ومؤشرات املتوقعة اإلجنازات تتمثل  - ١٣

  وتنفيذها لتوصياتا بقبول املتعلق املتابعة نظام تعزيز  )أ(  
  املقدَّمة التوصيات ملتابعة جديد شبكي معلومات نظام  ‘١’  
 جـاهزاً  يكـون  واألمانـات  التـشريعية  لألجهـزة  جديـد  نظـام  :الصلة ذو اهلدف    

  ٢٠١٢ عام هناية حبلول الكامل للتشغيل
  للتوصيات املشاركة املنظمات قبول معدل  ‘٢’  
 الفتــرة يف التوصــيات لقبــول املئويــة ةالنــسب تقــل أالّ ينبغــي :الــصلة ذو اهلــدف    

  املائة يف ٦٠ عن األجل املتوسطة
 لربنــــامجســــتراتيجي اال والتركيــــز املنظومــــة نطــــاق علــــى التركيــــز زيــــادة  )ب(  

  :الوحدة عمل
  احملددة ةستراتيجياال اجملاالت من جمال بكل املتعلقة التقارير من متوازن عدد  ‘١’  
 مبجـال  الوحـدة  عـن  الـصادرة  التقـارير  كـل  تتصل أن جيب :الصلة ذو اهلدف    

  ةستراتيجياال اجملاالت من األقل على واحد
 عـــدة عـــن التقـــارير أو بأســـرها للمنظومـــة الـــشاملة للتقـــارير املئويـــة النـــسبة  ‘٢’  

  الفترة أثناء الصادرة منظمات
 جممـوع  مـن  املائـة  يف ٧٠ األقل على النسبة تكون أن جيب :الصلة ذو اهلدف    

  الفترة يف لصادرةا التقارير عدد
  :املشاركة للمنظمات واإلدارية التنظيمية للشؤون املنتظم االستعراض  )ج(  
  املشاركة للمنظمات واإلدارية التنظيمية الشؤون استعراضات عدد  ‘١’  
 علـى  واحـد  اسـتعراض  إىل املشاركة املنظمات مجيع ختضع :الصلة ذو اهلدف    

  سنوات مثاين كل مرة األقل
  املشاركة للمنظمات واإلدارية التنظيمية الشؤون اضاتاستعر عدد  ‘٢’  
  سنوياً األقل على استعراضان :الصلة ذو اهلدف    
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  :ونشرها الوحدة تقارير جدوى زيادة  )د(  
 الـيت  العـروض  أو/و املقترحـات  إىل يـستند  الـذي  العمـل  لربنامج املئوية النسبة  ‘١’  

   املشاركةاملنظمات أو/و الرقابة هيئات أو/و األعضاء الدول ُتقدِّمها
  املائة يف ٧٥ نسبة :الصلة ذو اهلدف    
  املنقح الوحدة موقع زوار عدد  ‘٢’  
  السنة يف زيارة ١٠٠ ٠٠٠ املوقع زيارات تبلغ أن :الصلة ذو اهلدف    
  :تقييمهم وأدوات الوحدة موظفي وتقييم مؤهالت تعزيز  )هـ(  
  سنوياً الصلة ذي التدريب أيام عدد متوسط    
  الفنية الفئة من موظف لكل األقل على أيام ١٠ :الصلة وذ اهلدف    

  
  األجل القصرية الربامج وضع    

 جـزًءا  القـصري  املـدى  علـى  األداء تقـارير  وإعـداد  األجـل  القصرية الربامج وضع ُيعّد ال  - ١٤
 عمــل وخطــة الــسنوي، عملــها برنــامج اســتخدام الوحــدة ستواصــل ولــذلك اإلطــار؛ هــذا مــن

  .الصلة ذات األداء وتقارير ،لألمانة ةاستراتيجي
 األجــل، املتوســط برناجمهــا لــربط وســعها يف مــا تبــذل الوحــدة أن إىل اإلشــارة وجتــدر  - ١٥
 وجيــري .القــصري املــدى يف بأنــشطتها هبــا، املرتبطــة واألهــداف املتوقعــة اإلجنــازات ذلــك يف مبــا

 األهـداف  إىل وصـوالً  مراتبـها  اخـتالف  علـى  ومترابطـة  مفيـدة  أهـداف  ترتيب خالل من ذلك
  .املوظفني أداء تقييم يف تنعكس أن يتعني اليت الفردية

  
  املوارد    

 يتطلـب  واملتوسـط  الطويـل  األجلـني  مـن  كـل  يف أعـاله  الـواردة  ةسـتراتيجي اال تنفيذ إن  - ١٦
 ختـصص  املتحـدة  األمـم  أن إىل وبـالنظر  .واملاليـة  منها البشرية املناسبة، املوارد توافر منها أموراً
 تها اسـتراتيجي  لتنفيـذ  الالزمـة  املـوارد  أن الوحـدة  تفتـرض  سنتني، من فترات أساس على املوارد

 علـى  األساسـية  األمـور  ومـن  .املناسـب  الوقت يف متاحة ستكون واملتوسط الطويل األجلني يف
 ووضــع امليزانيــات بإعــداد املتعلقــة القــرارات بــني والتوافــق االتــساق ضــمان اخلــصوص وجــه
 وتـسبب  ).الربامج يف حمددة لتخفيضات مطابقة امليزانية يف ختفيضات ّيأ تكون كأن( الربامج
 .مـضى  مما أكثر الوحدة ميزانية على العبء ازدياد يف املنظومة نطاق على التغطية اتساع أيضاً
  .املناسبة املوارد مع األجل الطويلة األهداف انسجام ضرورة الوحدة تؤكد مث ومن
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  الثاين املرفق
  املشتركة تفتيشال وحدة تكوين    

 يف عـضو  كـل  واليـة  فتـرة  تنتـهي ( التـايل  النحو على ٢٠١١ لعام وحدةال تكوين كان  - ١
  ):قوسني بني اإليه املشار السنة من ديسمرب/األول كانون ٣١

  )٢٠١٢( الرئيس ،)مصر( زهران منري حممد  
  )٢٠١٤( الرئيس نائب ،)اليابان( إينوماتا تادانوري  
  )٢٠١٥( )فرنسا( بريو جريار  
  )٢٠١٢( )الروسي االحتاد( تشولكوف .ف نيكوالي  
  )٢٠١٥( )السنغال( فال لويس بابا  
  )٢٠١٢( )كوبا( أورتيزس فونتني إيفن  
  )٢٠١٥( )هنغاريا( بوستا إستفان  
  )٢٠١١( )بريو( موري - رومان إنريكي  
  )٢٠١٥( )تركيا( ترزي جيهان  
  )٢٠١٢( )األمريكية املتحدة الواليات( وايرت ديبورا .م  
  )٢٠١٢( )الصني( جانغ يشان  

 تنتخـب  أن علـى  تـنص  اليت األساسي، نظامها من ١٨ للمادة وفقاً الوحدة، وانتخبت  - ٢
 عــام ديــسمرب/األول كــانون ٢ يف ،للــرئيس ونائبــاً رئيــساً مفتــشيها بــني مــن ســنة كــل الوحــدة
 نائـب  نـصب مل )هنغاريـا ( بوسـتا  إسـتفان و الـرئيس،  ملنـصب  )مـصر ( زهـران  منري حممد ٢٠١١
 يف املبكـرة،  مـوري  رومـان  اسـتقالة  عقـب  أيضاً، العامة اجلمعية عّينتو .٢٠١٢ لعام الرئيس،
 كاييخـاس  فلـوريس  .ت خـورخي  واليتـه،  فتـرة  هناية قبل ٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين أواخر

 كــانون مــن اعتبــاراً وذلــك حملــه، ليحــل ،٢٠١١ ديــسمرب/األول كــانون ٢٤ يف )هنــدوراس(
  .٢٠١٢ عام يناير/الثاين
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  الثالث املرفق
  )٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١يف (حالة تنفيذ املشاريع : ٢٠١١خطة العمل لعام     

  
تاريخ النهاية املتوقعة /الرمز تاريخ البداية الفعلية برنامج عمل السنة العنوان )أ(النوع

ــة    ف ــة للجن ــة واإلداري ــشؤون التنظيمي اســتعراض ال
 الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــر االقتـــصادية ألمريكـــا

 الكارييب

الربــــع الثالــــث مــــن عــــام ٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين ٢٠١١
٢٠١٢  

 JIU/REP/2011/5 ٢٠١١فرباير /شباط ٢٠١١ أطر املساءلة يف منظومة األمم املتحدة ع ن م

 JIU/REP/2011/7 ٢٠١١فرباير /شباط ٢٠١١ وظيفة التحقيقات يف منظومة األمم املتحدة ع ن م

إدارة اإلجازات املرضـية يف مؤسـسات منظومـة           ن مع
 األمم املتحدة

ــام ٢٠١١فرباير /شباط ٢٠١١ ــن عـــ ــع األول مـــ الربـــ
٢٠١٢ 

السياسات واملمارسات االستـشارية الفرديـة يف        ع ن م
 منظمات األمم املتحدة

ــام ٢٠١١أغسطس /آب ٢٠١١ ــن عــ ــاين مــ ــع الثــ الربــ
٢٠١٢ 

تـــصاالت يف  إدارة تكنولوجيـــا املعلومـــات واال  ع ن م
 مؤسسات منظومة األمم املتحدة

 JIU/REP/2011/9 ٢٠١١يناير /كانون الثاين ٢٠١١

تعــيني املــوظفني يف مؤســسات منظومــة األمــم      ع ن م
 املتحدة

ــام ٢٠١١فرباير /شباط ٢٠١١ ــن عـــ ــع األول مـــ الربـــ
٢٠١٢ 

استعراض التخطيط االستراتيجي يف مؤسـسات       ع ن م
 منظومة األمم املتحدة

الربــــع الثالــــث مــــن عــــام ٢٠١١نوفمرب /ن الثاينتشري ٢٠١١
٢٠١٢ 

 JIU/REP/2011/6 ٢٠١١فرباير /شباط ٢٠١١ استمرارية العمل يف منظومة األمم املتحدة ع ن م

العالقــات بــني املــوظفني واإلدارة يف الوكــاالت   ع م 
 املتخصصة ونظام األمم املتحدة املوحد

ــام ٢٠١١أغسطس /آب ٢٠١١ ــن عــ ــاين مــ ــع الثــ الربــ
٢٠١٢ 

 ألغي ألغي ٢٠١٠ )ب(السالمة واألمن ع ن م

ــال      ع ن م ــدة يف جمـ ــم املتحـ ــل األمـ ــاق عمـ ــيم نطـ تقيـ
اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام، وتنظيمــه وفعاليتــه 

 والنهج املتبع فيه

 JIU/REP/2011/11 ٢٠١١مايو /أيار `٢٠١١

ــم     ع ن م ــة األمـ ــسات منظومـ ــات يف مؤسـ ــدد اللغـ تعـ
 حالة التنفيذ: املتحدة

 JIU/REP/2011/4 ٢٠١٠فرباير /شباط ٢٠١٠

 JIU/REP/2011/1 ٢٠١٠فرباير /شباط ٢٠١٠ اخلدمة الطبية يف منظومة األمم املتحدة ع ن م

ــم     ع ن م ــة األمـ ــشتريات يف منظومـ ــام املـ ــالح نظـ إصـ
 املتحدة

 JIU/NOTE/2011/1 ٢٠١٠سبتمرب /أيلول ٢٠١٠

متويـــل العمليـــات اإلنـــسانية يف منظومـــة األمـــم  ع ن م
 تحدةامل

ــام ٢٠١٠مارس /آذار ٢٠١٠ ــن عـــ ــع األول مـــ الربـــ
٢٠١٢ 

اســــــتعراض الــــــشؤون التنظيميــــــة واإلداريــــــة  ف
 لألونكتاد

ــانون األول ٢٠١٠ ــسمرب /كــــــ ديــــــ
٢٠١٠ 

ــام ــن عـــ ــع األول مـــ الربـــ
٢٠١٢ 

ــاون    ع ن م ــدان اجلنـــوب والتعـ ــا بـــني بلـ ــاون فيمـ التعـ
 الثالثي يف منظومة األمم املتحدة

 JIU/REP/2011/3 ٢٠١٠مارس /آذار ٢٠١٠
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تاريخ النهاية املتوقعة /الرمز تاريخ البداية الفعلية برنامج عمل السنة العنوان )أ(النوع

الشفافية يف عملية اختيار وتعيني كبـار املـديرين          ف
 يف األمانة العامة لألمم املتحدة

  JIU/REP/2011/2 ٢٠١٠أغسطس /آب ٢٠١٠

العالقات بني املـوظفني واإلدارة يف إطـار األمـم           م ع
 املتحدة

 JIU/REP/2011/10 ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ٢٠٠٩

واإلداريــــــة اســــــتعراض الــــــشؤون التنظيميــــــة  ف
 لليونسكو

 JIU/REP/2011/8 ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ٢٠٠٩

  
  .منظمات عّدة )م ع( املنظومة؛ نطاق على )م ن ع( منفردة؛ منظمة )ف(  )أ(  

  ).التقرير هذا من ١٥ الفقرة انظر( التقرير عن املسؤول املنسق مغادرة بسبب املشروع ألغي  )ب(  
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  الرابع املرفق
 عــامي بــني الــصادرة بأســرها باملنظومــة املتعلقــة املــشتركة التفتــيش وحــدة تقــارير يف التــشريعية اهليئــات نظــر    

  )أ(٢٠١٠ و ٢٠٠٨
  

  الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية  األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها      
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JIU/REP/2008/2    ــوظفني الفنــــيني ــرامج املــ بــ
  املبتدئني

 / كــانون األول٢٢
  ٢                                          ٢٠٠٨ديسمرب 

JIU/REP/2008/3 ــباط٢٤  اإلدارة البيئية ــر / شـ فربايـ
٨                                          ٢٠٠٩  

JIU/REP/2008/4   التنفيــــــذ الــــــوطين ملــــــشاريع
  التعاون التقين

ــباط٢٤ ــر / شـ فربايـ
٦                                          ٢٠٠٩  

JIU/REP/2008/5   ــضافة ــدمات استـــــــــ خـــــــــ
تكنولوجيــــــــا املعلومــــــــات 

  واالتصاالت

ــباط٢٤ ــر / شـ فربايـ
٢٠٠٩  

                                        ٥  
JIU/REP/2008/6 ــباط٢٤  إدارة املواقع الشبكية ــر / شـ فربايـ

٥                                          ٢٠٠٩  
JIU/REP/2009/5  اتــــساق الــــدعم املقــــّدم إىل

  أفريقيا
/  تــشرين األول٢٢

  ٨                                          ٢٠٠٩أكتوبر 
JIU/REP/2009/6 تـــشرين الثـــاين ٣  نقل الوظائف إىل اخلارج  /

  ٨                                          ٢٠٠٩وفمرب ن
JIU/REP/2009/8 ــباط١٠  الرؤساء التنفيذيون ــر / شـ فربايـ

٦                                          ٢٠١٠  
JIU/REP/2009/9  املمثلــــون اخلاصــــون لألمــــني

  العام
مــــــايو / أيــــــار١٢

١٢                                          ٢٠١٠ 
JIU/REP/2010/1 مــــــــارس / آذار١٩  املنظور البيئي

٦                                          ٢٠١٠  
JIU/REP/2010/2 مــــــايو / أيــــــار١٩  السفر

٧                                          ٢٠١٠  
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JIU/REP/2010/3 يونيــه / حزيــران١٨  األخالقيات
٦                                          ٢٠١٠  

JIU/REP/2010/4 تــشرين الثــاين٢٢  إدارة املخاطر املؤسسية  /
 ١١                                          ٢٠١٠نوفمرب 

JIU/REP/2010/5 كـــانون الثــــاين ٤   مراجعة احلساباتوظيفة  /
  ٩                                          ٢٠١٠يناير 

JIU/REP/2010/6    ــة ــبية الدوليــ ــايري احملاســ املعــ
  للقطاع العام 

/  تــشرين الثــاين٢٢
 ١٠                                          ٢٠١٠نوفمرب 

JIU/REP/2010/7 كــانون األول١٦  الصناديق االستئمانية  /
 ١١                                          ٢٠١٠أكتوبر 

JIU/REP/2010/8 مــــــــارس / آذار٢٩  تنقل املوظفني
١٤                                          ٢٠١٠ 

١٦,٦ ١٧ ١٦ ١٦ ١٦ ١٦ ١٦ ١٦ ١٦ ١٧ ١٦ ١٧ ١٧ ١٧ ١٦ ١٧ ١٧ ١٧ ١٧ ١٧ ١٧    جمموع التقارير اليت يتعني النظر فيها
 ٦,٨ ١٧ ١٥ صفر ١٦  ٢ ١٢ ١٦  ٥ صفر  ٧  ٢  ٦  ٥ ١٤  ٣  ٥  ٢  ٢  ٢  ٤    جمموع التقارير اليت مل ُينظر فيها

 ٤١ ١٠٠ ٩٤ صفر ١٠٠ ١٣ ٧٥ ١٠٠ ٣١ صفر ٤٤ ١٢ ٣٥ ٢٩ ٨٨ ١٨ ٢٩ ١٢ ١٢ ١٢ ٢٤    النسبة املئوية للتقارير اليت مل ُينظر فيها
    

  .للمنظمات الشبكية املواقع على موجودة رمسية وثائق إىل استناداً  )أ(  
  
    نظر فيها

  
   )بعد(مل ينظر فيها 

  
  أرسلت للعلم فقط
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    اخلامس املرفق
ــة     ــات قائم ــسامهة املنظم ــسبة امل ــة والن ــاليف يف حلــصتها املئوي ــدة تك  وح

  ٢٠١٢ لعام املشتركة التفتيش
  ٣,٩  الفاو

  ٢,٠  الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  ٠,٨  منظمة الطريان املدين الدويل

  ٢,٠  )أ(منظمة العمل الدولية
  ٠,٢  املنظمة البحرية الدولية

  ٠,٥  لدويل لالتصاالتاالحتاد ا
  ٦,٠  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

  ٠,٩  منظمة الصحة للبلدان األمريكية
  ٠,٩  الربنامج املشترك املعين باإليدز

  ١٦,٨  )ب(منظمة األمم املتحدة
  ١١,٤  اليونيسيف

  ١٩,٧  الربنامج اإلمنائي
  ١,٩  اليونسكو
  ٠,٨  اليونيدو

  ٤,١  مكتب خدمات املشاريع
  ٢,٧  صندوق السكان

  ٢,٨  األونروا
  -  )ج(ملرأةا ة بشؤونهيئة األمم املتحدة املعني
  ٠,٢  االحتاد الربيدي العاملي
  ١٤,٣  برنامج األغذية العاملي
  ٦,٧  منظمة الصحة العاملية

  ١,٠  املنظمة العاملية للملكية الفكرية
  ٠,٣  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

  ٠,١  يةمنظمة السياحة العامل
  .املتحدة األمم منظومة موظفي كلية أيضاً تشمل  )أ(        

 األمـم  وموئـل  واألونكتـاد،  للبيئة، املتحدة األمم برنامج وكذلك املتحدة لألمم العامة األمانة تشمل  )ب(  
ــز املتحــدة، ــة، التجــارة ومرك ــد الدولي ــم ومعه ــدريب املتحــدة األم ــباملو ،والبحــث للت ــين كت  املع
 لألمانـة  تابعـان  كيانـان  أيـضاً  ومهـا  الالجـئني،  شـؤون  ومفوضـية  األونـروا  أمـا  .اجلرميـة و باملخدرات

 منهجيـة  يف منفـصلة  بـصورة  مـسامهاهتا  إلدراج نظـراً  وذلـك  أعـاله،  منفـصلة  بصورة فتردان العامة،
  .السالم حفظ عمليات واستثنيت .التنفيذيني الرؤساء جملس

  . بعداحلصة ُتحّدد مل  )ج(  
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	وكان أداء الوحدة جيدا في عام 2011. فلم نتمكن فقط من الحفاظ على مستوى ثابت من النواتج، حيث شملت أربعة تقارير صدر بها تكليف من الجمعية العامة، بل أحرزنا تقدما أيضا فيما يخص وضع نظام لتعقب التوصيات على شبكة الإنترنت، وشرعنا في إعادة تصميم الموقع الشبكي للوحدة، وطُلب إلينا إعداد ثلاثة تقارير جديدة من بين التقارير الصادر بها تكليف لعام 2012. وعملنا على زيادة أنشطة الاتصال بالمنظمات المشاركة وهيئاتها التشريعية، مما أدى إلى تعزيز الالتزام بالوحدة، بما في ذلك التمويل المخصص لنظام التعقب في ظل قيام نسبة 90 في المائة تقريبا من المنظمات المشاركة برفع مساهمتها في عام 2011. كما قدمت المنظمات المشاركة 32 اقتراحا فيما يخص برنامج العمل لعام 2012. ومضينا في سعينا لتحسين عمل الوحدة. فقد حُدِّثت إجراءات العمل الداخلية في مطلع عام 2011، وأكد استعراض لقواعد ومعايير التقييم أن الممارسات المستقرة بالاتباع في وحدة التفتيش المشتركة تتمشى إلى حد كبير مع قواعد ومعايير فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم. وقررت الوحدة كذلك إنشاء قائمة أولية من المواضيع لعام 2013 من أجل تعزيز عملية تخطيط الموارد المعتمدة لفترة السنتين. وستكون هذه القائمة بمثابة الأساس لبرنامج عمل عام 2013، وسيعاد النظر فيها في كانون الأول/ديسمبر 2012. 
	وعلى ضوء ذلك، وعملا بالالتزام بمعالجة المشاريع الجارية المتراكمة حاليا، يشمل برنامج عمل الوحدة لعام 2012 اثني عشر مشروعا جديدا.
	وفي سياق تبادل الآراء مع الرؤساء التنفيذيين للمنظمات المشاركة خلال عام 2011، اقتُرحت سبل ووسائل لتحسين تناول تقارير الوحدة والبت فيها بما أن عدم اتخاذ إجراءات بشأنها يقوض القيمة المضافة والأثر المحتملين لإسهامات الوحدة في تعزيز الكفاءة والفعالية، والاتساق والتعاون على نطاق المنظومة. وستواصل الوحدة العمل عن كثب مع الدول الأعضاء كذلك لمعالجة هذا الوضع. ويتوقع أن يسهم النظام المرتقب لتعقب التوصيات على شبكة الإنترنت الصادر به تكليف من الجمعية العامة في تعزيز هذه الإسهامات. وأود هنا أن أعرب عن التقدير، باسم وحدة التفتيش المشتركة، للمنظمات المشاركة التي ساهمت في تمويله. وفي نفس الوقت، نتطلع إلى ضمان توافر كل الموارد اللازمة لتشغيل النظام المذكور بصورة فعالة.
	وأخيرا، واستجابة لدعوة الجمعية العامة في قرارها 65/270، الموجهة إلى الوحدة من أجل تقديم تقرير عن عملية الإصلاح والتقدم المحرز فيها، وتقديم تقييمات جديدة للخيارات المتاحة لتعزيز فعالية عملها، يسرني أن أقدم الفرع المعنون ”إصلاح وحدة التفتيش المشتركة: التقدم المحرز وسبل المضي قدما“ (الفصل الأول، الفرع باء). ويمكن الاطلاع على تقرير موسع عن إصلاح وحدة التفتيش المشتركة في الموقع الشبكي للوحدة (www.unjiu.org/en/reform.htm). وأنا على ثقة بأن كلا من الأمين العام والدول الأعضاء سيولي الاعتبار الواجب لمقترحات الإصلاح. 
	(توقيع) محمد منير زهرانالرئيسجنيف، 24 كانون الثاني/يناير 2012
	الفصل الأول
	التقرير السنوي لعام 2011
	ألف - تنفيذ الإطار الاستراتيجي للفترة 2010-2019: التقدم المحرز حتى الآن 
	1 - قامت وحدة التفتيش المشتركة في عام 2008 بوضع أول إطار استراتيجي لها متوسط الأجل وطويل الأجل يشمل الفترة من 2010 إلى 2019، ويقدم خارطة طريق لزيادة الرقابة استجابة لطلبات أصحاب المصلحة (A/63/34، المرفق الثالث)، وهو ما أقرته الجمعية العامة لاحقا في قرارها 63/272. وللأسف، لم يُترجم هذا الإقرار إلى طلب مدعوم بشكل تام لزيادة الموارد. ومن ثم، لم يكن أمام الوحدة خيار آخر سوى تعديل برامج عملها السنوية تبعا لذلك. 
	2 - وأكدت الجمعية العامة كذلك، في قرارها 65/270، ضرورة أن تقوم الوحدة باستكمال استراتيجيتها المتوسطة الأجل والطويلة الأجل للفترة 2010-2019 وتحسينها باستمرار، مع مراعاة التغيرات التي تطرأ على البيئة التي تضطلع فيها الوحدة بأنشطتها والتحديات التي تواجهها. واستجابة لهذا الطلب، استعرضت الوحدة أهدافها ونواتجها وقامت بتخفيضها وفقا للموارد المتاحة. ويُقترح إطار استراتيجي منقح في المرفق الأول لهذا التقرير. وبناء عليه، ستجرى استعراضات أقل فيما يتعلق بالشؤون التنظيمية والإدارية لفرادى المنظمات. غير أن الوحدة قد استنفدت مواردها الحالية إلى أقصى حد نظرا لتنفيذ نظامها لتعقب التوصيات على شبكة الإنترنت، الصادر به تكليف، واستراتيجيةٍ لإدارة المعارف. وبذلك، ستواصل إصدار ما متوسطه 11 أو 12 تقريرا في السنة مع التركيز على القضايا الشاملة للمنظومة بأسرها. 
	باء - إصلاح وحدة التفتيش المشتركة: التقدم المحرز وسبل المضي قدما
	3 - دعت الجمعية العامة، في الفقرة 8 من قرارها 65/270، وحدة التفتيش المشتركة إلى تقديم تقرير عن عملية الإصلاح والتقدم المحرز فيها، وتقديم تقييمات جديدة للخيارات المتاحة لتعزيز فعالية عملها، وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية عن أية آثار يمكن أن تترتب على ذلك.
	4 - وبينما شهدت الوحدة عددا من جهود الإصلاح منذ إنشائها، فقد بادرت هي نفسها إلى أكبر عملية إصلاح أجريت في السنوات الأخيرة في عام 2003 (انظر A/58/343 و Add.1 و Add.2)، وهي تشمل خمسة أهداف رئيسية:
	(أ) تحسين مدى صلة التقارير والمذكرات والرسائل الإدارية الصادرة عن الوحدة؛
	(ب) تحسين عملية متابعة تقارير الوحدة وتوصياتها؛ 
	(ج) تعزيز أساليب العمل، وإجراءات العمل الداخلية والقواعد والمعايير؛
	(د) تحسين التأهيل المهني للموظفين؛
	(هـ) تحسين تكوين الوحدة.
	1 - تقدم الإصلاح

	5 - لقد أحرز تقدم كبير في المجالات الأربعة الأولى على النحو المبين في ورقة عن الجهود الرامية إلى إصلاح الوحدة، يمكن الاطلاع عليها في الموقع www.unjiu.org/en/reform.htm، غير أن المجال الخامس لم يجر تناوله بعد في الجوهر حيث إن أي تغييرات قد تطرأ على تكوين الوحدة الحالي هي رهن بموافقة الدول الأعضاء وتعديل نظامها الأساسي. والتغيير الوحيد الذي تقرر إدخاله على اختيار المفتشين يقضي بـأن تدلي البلدان الراغبة في التوصية بمرشحين لعضوية وحدة التفتيش المشتركة بأسمائهم إلى الجمعية العامة لإتاحة اتخاذ قرار مستنير على نحو أفضل. وهناك تغييرات مقترحة أخرى لم يجر تنفيذها، وهو ما يجري تناوله بمزيد من التوضيح أدناه (للاطلاع على تكوين الواحدة الحالي، انظر المرفق الثاني).
	2 - تحسين تكوين الوحدة

	6 - على الرغم من تقدم الوحدة في معظم المجالات المبيّنة في وثائق الإصلاح الخاصة بها للعامين 2003 و 2004 المشار إليه أعلاه، فالجزء الذي لم يجرِ تناوله بعد هو المتعلق بتكوينها. 
	7 - وسعيا إلى المزيد من التحسين في تكوين الوحدة ينبغي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تولي اهتماما دقيقا لاستقدام أفضل المرشحين المؤهلين إلى الوحدة. وقد ذُكرت المؤهلات المطلوبة في المادة 2 من النظام الأساسي للوحدة التي تنص على أن المفتشين، الذين يعملون بصفتهم الشخصية ”يُختارون من بين أعضاء هيئات الإشراف أو التفتيش الوطنية، أو من بين الأشخاص ذوي الكفاءة المشابهة على أساس خبرتهم الخاصة في المسائل الإدارية والمالية، الوطنية أو الدولية، بما في ذلك مسائل التنظيم“. ولكي تصبح تلك المتطلبات أكثر وضوحا، في ظل غياب وصف متفق عليه لوظيفة المفتشين، فقد أكدت الجمعية العامة في الفقرة 7 من قرارها 59/267 على ”أهمية ضمان توافر الخبرة لدى المرشحين في ميدان واحد على الأقل من الميادين التالية: الرقابة، ومراجعة الحسابات، والتفتيش، والتحقيق، والتقييم، والشؤون المالية، وتقييم المشاريع، وتقييم البرامج، وإدارة الموارد البشرية، والشؤون التنظيمية، والإدارة العامة، والرصد، و/أو الأداء البرنامجي، إضافة إلى توافر المعرفة بمنظومة الأمم المتحدة وبدورها في العلاقات الدولية“.
	8 - وقد أدخل تحسين على عملية الاختيار في الفقرة 3 من الفرع الثاني من قرار الجمعية العامة 61/238، التي نصّت على أن تُقدّم أسماء البلدان التي يطلب منها اقتراح مرشحين للوحدة وأسماء مرشحي كل منها في الوقت نفسه إلى الجمعية. وبعد ذلك، أصبح من الممارسات المعتادة أن تتيح البلدان السير الذاتية لمرشحيها.
	9 - وفي عام 2003، اقترحت الوحدة إنشاء فريق استشاري لاستعراض المرشحين لكي يقوم بمساعدة رئيس الجمعية العامة في أداء المهام الموكلة إليه بموجب المادة 3 من النظام الأساسي للوحدة بشأن اقتراح المرشحين الذين سيجري انتخابهم كمفتشين.
	3 - آفاق المستقبل

	10 - يدل الملخّص أعلاه للإجراءات/المبادرات الكثيرة التي اتخذتها الوحدة من أجل إدخال تدابير الإصلاح في السنوات الأخيرة على التزامها بخدمة مصالح المنظمات المشاركة والدول الأعضاء على نحو أفضل. ورغم ذلك، فالوحدة تعي أنه لا يزال هناك المزيد مما ينبغي عمله، وتكرر هنا التزامها بمواصلة التحسين في جميع المجالات التي تدخل في نطاق اختصاصها المباشر، بما في ذلك تحسين التخطيط الاستراتيجي والتأهيل المهني لموظفيها وتطوير أساليب عملها، وتعزيز المعايير والإجراءات وتحسين التنسيق مع التركيز على مراقبة النوعية وإدارة/تبادل المعارف.
	11 - غير أن الوحدة مقتنعة بأن هناك بعض المجالات التي لا يمكن تحقيق تقدم حقيقي فيها نحو مزيد من المساءلة والكفاءة والفعالية والتأثير بدون دعم الدول الأعضاء والمنظمات المشاركة في الوحدة. وتنطبق هذه الحالة على تكوين الوحدة وعلى متابعة توصياتها، حيث سُجّل تقدم في هاتين الناحيتين ولكن ثمة حاجة إلى التزام أقوى.
	12 - وكذلك شكّلت زيادة تعقيد عمل الوحدة وطبيعته الشاملة لكامل نطاق المنظومة تحديات جديدة لا يمكن مواجهتها بالتدابير المبيّنة أعلاه وحدها. وفي الوقت الذي يستعان فيه بمصادر خارجية لإجراء الكثير من أعمال التقييم في وكالات الأمم المتحدة، لتتولّى إدارتها بعدئذ الوحدات المعنية بالتقييم، لا يمكن للوحدة استقدام أحدث الخبرات المتطورة اللازمة. ولا يقتصر تأثير ذلك على طول الفترة اللازمة لإصدار التقارير والمذكرات والرسائل الإدارية ولكنه يؤثر أيضا على إمكانية الدراسة المتعمقة للمسائل الأكثر تعقيدا. كما يعني ذلك ضمنا، لدى اقترانه بجمود الموارد المخصصة للسفر، أن الكثير من أعمال الوحدة تجري في جنيف، بدون أن تتمكن من التعرف بشكل مباشر في مراكز العمل على كيفية تأثير السياسات الجديدة والإصلاحات على عمل الأمم المتحدة في الميدان. وتوفير الوسائل اللازمة لاستقدام الخبرات التقنية والمتصلة بقطاعات محدّدة والتي لا تتوافر لدى الوحدة، وكذلك السماح بزيارات ميدانية أكثر تفصيلا، يجب النظر فيهما في أي عملية إصلاح أخرى للوحدة. وفي هذا الصدد، من المهم أن نلاحظ أن الوحدة حصلت في ميزانية الفترة 2012-2013 على مخصصات إضافية قدرها 000 100 دولار، وذلك لتغطية الخدمات الاستشارية.
	13 - ويعتبر تعزيز قدرة الوحدة على التعامل مع التقييم على نطاق المنظومة هو الاستجابة الصحيحة للدعوات التي أصدرتها الجمعية العامة في الفقرة 8 من قرارها 63/311، الفقرات من 11 إلى 13، من قرارها 64/289، والمتعلقة بضرورة تعزيز التقييم بوصفه أحد مهام منظومة الأمم المتحدة. وقد أكّدت الجمعية العامة في قرارها 63/311 على ضرورة أن يكون الهدف من إنشاء آلية مستقلة للتقييم على نطاق منظومة الأمم المتحدة هو الاستفادة على نحو تام من الإطار المؤسسي القائم والقدرات الموجودة وتعزيزهما، ومنها على وجه الخصوص وحدة التفتيش المشتركة. ولما كانت المراجعة المستقلة التي كلف بها الأمين العام من أجل مراجعة آليات التقييم القائمة واقتراح خيارات بشأنها لم توضع في صيغتها النهائية بعد، فإنه لا تُقدّم أي مقترحات ملموسة في هذا الصدد في هذا الوقت.
	4 - خيارات لتعزيز فعالية الوحدة

	14 - وبينما تدعو الجمعية العامة في قرارها 65/270 الوحدة إلى تقديم تقرير عن عملية الإصلاح، وتطلب إليها كذلك تقديم تقييمات جديدة بشأن خيارات تعزيز فعالية عملها. وتمشيا مع هذا الطلب، تقترح الوحدة لذلك ما يلي:
	(أ) إجراءات تتخذها الدول الأعضاء:
	’1‘ من أجل تحقيق الأداء الفعّال لوحدة التفتيش المشتركة من المهم وجود مفتشين ذوي مؤهلات عالية. لذا، فمن الأهمية بمكان أن تقوم الدول الأعضاء بتحديد واقتراح واختيار أفضل المرشحين لشغل وظيفة المفتِّش؛
	’2‘ لعلّ الجمعية العامة ترغب في التأكيد مجددا على أهمية التنفيذ الفعّال للأحكام ذات الصلة من القرار 59/267، بما في ذلك الفقرة 8 المتعلقة بعملية المشاورات التي تجري لاستعراض مؤهلات المرشحين المقترحين للعمل كمفتشين؛
	’3‘ لعلّ الجمعية العامة ترغب، مع مراعاة الفقرة 9 من القرار نفسه، في دراسة مختلف الخيارات المتعلقة بفترة عضوية المفتشين، وذلك بهدف الاستفادة الكاملة من الخبرة المكتسبة في إطار الوحدة وفي نفس الوقت تسهيل تجديد خبرة الوحدة وتحديثها؛
	’4‘ لعلّ الجمعية العامة وغيرها من الهيئات التشريعية للمنظمات المشاركة في الوحدة ترغب في إعادة النظر في الطرائق الحالية المستخدمة في دراسة تقارير الوحدة ووضع عملية تقود إلى اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب بشأن التوصيات المعلّقة التي وجهتها الوحدة إلى هذه الهيئات؛
	(ب) إجراءات تتخذها المنظمات المشاركة في الوحدة: ينبغي أن تضمن أمانات المنظمات المشاركة في الوحدة أن يُنظر في الوقت المناسب وبشكل فعّال في تقارير الوحدة ومذكراتها ورسائلها الإدارية، وذلك بواسطة ما هو مناسب من آليات المتابعة الداخلية، وعن طريق إعداد التعليقات، بما في ذلك ما يتعلق بالإجراءات الملموسة التي يجب اتخاذها بالنسبة لكل توصية، والبرمجة الزمنية السريعة للتقارير التي تتناول جدول أعمال الهيئات التشريعية المعنية، مما يتيح الوقت الكافي لدراسة التوصيات الموجهة إلى الدول الأعضاء واتخاذ إجراءات بشأنها؛
	(ج) إجراءات تتخذها أمانة مجلس الرؤساء التنفيذيين:
	’1‘ ينبغي لأمانة مجلس الرؤساء التنفيذيين تقصير الفترة النهائية المحددة لتقديم التعليقات والبالغة ستة أشهر إلى مدة أقصاها ثلاثة أشهر؛ وبالتالي تقليص فترة تأخر الهيئات التشريعية للمنظمات المشاركة في دراسة تقارير الوحدة وتوصياتها؛
	’2‘ ينبغي لأمانة مجلس الرؤساء التنفيذيين أن تدرج في جدولي أعمال لجنتيها الرفيعتي المستوى والمعنيتين بالإدارة وبالبرامج بندا يتعلق بالوحدة، وأن تدعو الوحدة إلى تقديم عرض إيضاحي، وأن تناصر حصول الوحدة على مركز مراقب لدى اللجنتين. وستكون الفائدة من ذلك إشراك الوحدة في المبادرات الرئيسية لإصلاح منظومة الأمم المتحدة؛
	(د) إجراءات تتخذها وحدة التفتيش المشتركة: رغم الضرورة الحيوية للإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء والمنظمات المشاركة، تلتزم الوحدة ذاتها بمواصلة جهودها لتحسين أساليب عملها وإجراءاتها وفعاليتها وأهميتها. وبالتالي، تعكف الوحدة على اتخاذ الإجراءات التالية، أو تعتزم اتخاذها، كجزء من تنفيذ الإطار الاستراتيجي للفترة 2010-2019:
	’1‘ الحد من طول التقارير وذلك بدراسة طرق بديلة لتقديم تقارير عن النتائج والاستنتاجات والتوصيات الرئيسية، كإصدار ورقات موجزة، ووضع جزء من الأبحاث المستفيضة التي تجريها على موقعها الشبكي؛
	’2‘ الالتزام الصارم بالمقاييس الداخلية الخاصة بإعداد الاستعراضات وذلك من أجل وضع تواريخ واضحة لبدء تقارير الوحدة ومذكراتها ورسائلها الإدارية وللانتهاء منها، والسعي من ثم إلى الحد من عدد المشاريع التي تعاني من التأخير ولتخفيض تراكم العمل؛
	’3‘ مواصلة صقل عمل الوحدة من خلال مواصلة تحديث إجراءات العمل الداخلية، واعتماد قواعد ومعايير لعمليات التقييم والتحري والتفتيش واستكشاف عمليات استعراض أكثر مرونة وابتكارا؛
	’4‘ إدارة الموارد المتاحة بصرامة أكبر وذلك لتعظيم الاستفادة منها (بما في ذلك تحسين التخطيط للسفر، وزيادة استخدام التداول بالفيديو وعن طريق برنامج سكايب (Skype)، والتعرف على مصادر الدعم والخبرات في كيانات الأمم المتحدة الأخرى، والاستعانة بالخبراء الاستشاريين)؛
	’5‘ استقدام خبرات إضافية من خلال التماس خدمات خبراء معاونين تمولهم الدول الأعضاء، ومواصلة إدارة برنامج التدريب الداخلي وتحديد موارد إضافية خارجة عن الميزانية عند الحاجة إليها في المشاريع المعقدة؛
	’6‘ تنفيذ استراتيجية توعية موجّهة إلى الهيئات التشريعية للمنظمات المشاركة وذلك بهدف إذكاء وعيها بمنتجات الوحدة والمشاركة في المناقشات والتطورات البارزة في مجال السياسات في الوقت المناسب؛
	’7‘ تعزيز إدارة الوحدة للمعارف واستراتيجيتها للاتصالات بحيث تضمن زيادة الوعي بتقاريرها واستخدامها من خلال وضع وتنفيذ نظام تتبع شبكي قوي؛ وبواسطة موقع شبكي منقّح سهل الاستعمال؛ وبإصدار منتجات اتصالات مصممة خصيصا ومحدّدة الأهداف من أجل التواصل مع الدول الأعضاء والمنظمات المشاركة على حد سواء؛
	’8‘ تنفيذ تقييم ذاتي.
	جيم - التقارير التي أُعدت في عام 2011
	15 - تضمن برنامج العمل لعام 2011، الذي اعتمدته الوحدة في دورتها المعقودة في كانون الأول/ديسمبر 2010 (A/65/34، الفصل الثاني)، 11 مشروعا جديدا. وقد ألغي تقرير واحد، ووضع على القائمة بسبب مغادرة المنسق المعني بهذا التقرير بشكل غير متوقع حيث عُيّن ممثلا دائما لبلده لدى الأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، كان قد جرى ترحيل 8 مشاريع من عام 2010 ومشروعين من عام 2009، ليصل المجموع إلى 21 مشروعا في عام 2011.
	16 - وبحلول نهاية عام 2011، كانت أربعة من المشاريع الجديدة وثمانية من مشاريع برنامج العمل السابق قد أنجزت. وتُرحَّل إلى العام 2012 ثمانية مشاريع من بينها مشروعان لم يُشرع فيهما إلاّ في تشرين الثاني/نوفمبر. وستنجز أربعة من هذه المشاريع في أوائل عام 2012، في حين ستُنجز المشاريع المتبقية بحلول منتصف العام، وذلك سعيا من الوحدة لتقليص متوسط المدة التي تستغرقها المشاريع (انظر المرفق الثالث).
	17 - وفي عام 2011، أعدّت الوحدة 11 تقريرا ومذكرة واحدة، تحتوي في مجملها على 86 توصية. وكانت ثمانية من هذه التقارير بالإضافة إلى المذكرة ذات طابع شامل لنطاق المنظومة، في حين كان تقرير واحد معنيّا بعدة منظمات، وتقريران كان كل منهما استعراضا لمنظمة واحدة. ويرد أدناه موجز التقارير والمذكرة.
	18 - JIU/REP/2011/1، ”استعراض الخدمة الطبية في منظومة الأمم المتحدة“ - قيّم هذا الاستعراض الذي أجري على صعيد منظومة الأمم المتحدة طريقة تقديم الخدمات الطبية في المنظومة وإدارتها ودعمها ورصدها، بغرض اقتراح تحسينات تمكّن الأمم المتحدة من أداء واجبها في تقديم الرعاية المتعلقة بصحة الموظفين وسلامتهم على نطاق العالم، ولا سيما في الميدان. ويلفت التقرير الانتباه إلى قضية المساءلة في مجال الخدمات الطبية، ويشير إلى أن شعبة الخدمات الطبية التابعة لمكتب إدارة الموارد البشرية بالأمانة العامة لا تقدم أي مساهمات في ما يتعلق بميزانيات الوحدات الميدانية وخطط عملها، بالرغم من اضطلاعها بدور ”المشرف التقني“. وفي حين استثمرت الأمم المتحدة موارد كبيرة في توظيف عدد كبير من العاملين في الرعاية الصحية في كل أجزاء المنظومة، خلص الاستعراض إلى أنه لم تُنشَأ بعدُ الهياكل المطلوبة للإشراف على هذه الموارد وإدارتها وفقاً للمعايير العصرية في مجال الرعاية الصحية. 
	19 - ويتطلب اعتماد مؤسسات منظومة الأمم المتحدة لسياسات السلامة والصحة المهنيتين إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات الطبية. وسينصب التركيز في هذه الحالة على الوقاية بدلاً من العلاج. وتيسيراً لتنفيذ سياسات السلامة والصحة المهنيتين وتعزيز التنسيق، يوصي التقرير أيضا بإنشاء شبكة معنية بتلك المسائل على نطاق المنظومة (بما يشمل الخدمات الطبية، على سبيل المثال لا الحصر)، تصاغ على شاكلة الشبكة المشتركة بين الوكالات لإدارة المسائل الأمنية. وستتولى هذه الشبكة دعم اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين في استعراضها الشامل للقضايا المتصلة بكل عناصر هيكل السلامة والصحة المهنيتين في الأمم المتحدة. 
	20 - JIU/REP/2011/2، ”الشفافية في عملية اختيار وتعيين كبار المديرين في الأمانة العامة للأمم المتحدة“ (انظر A/66/380) - عملاً بالفقرة 19 من قرار الجمعية العامة 64/259، المعنون ”نحو نظام للمساءلة في الأمانة العامة للأمم المتحدة“، استعرضت الوحدة فعالية العمليات الحالية لاختيار وتعيين كبار المديرين في الأمانة العامة وتماسك تلك العمليات وحسن توقيتها وشفافيتها. وقد أُسند إليها إجراء هذا الاستعراض لأن الدول الأعضاء أعربت عن قلقها من أن الغموض يكتنف تنفيذ هذه العملية على النحو المبين في تقرير الأمين العام المتعلق بالمساءلة (A/64/640). ولغرض الاستعراض، حُدد نائب الأمين العام ووكلاء الأمين العام والأمناء العامون المساعدون بوصفهم كبار المديرين المعنيين بهذه العملية. 
	21 - ويسلم كل من الدول الأعضاء والمفتشين على السواء بما يتمتع به الأمين العام من سلطة تقديرية صريحة فيما يتعلق بتعيينات كبار المديرين، ولكن المفتشين يعتقدان أن هذا لا يعني أن لدى الأمين العام تفويضا مطلقا يسمح له بتجاوز الشفافية في العملية التي أرساها هو نفسه. ومن أجل إيجاد توازن بين توفير معلومات كافية للدول الأعضاء لكي تكون على ثقة بأن العملية واضحة ومنصفة وشفافة ولا تمس خصوصية المرشحين أو تعرض للخطر الثقة في عملية التداول التي تقوم بها أفرقة الاستعراض أو الأمين العام نفسه، يوصي المفتشان بإصدار إعلانات الشواغر لجميع الوظائف، باستثناء المبعوثين الخاصين والمستشارين الشخصيين، وإنشاء موقع شبكي لنشر المعلومات المتعلقة بتعيينات كبار المديرين على الدول الأعضاء والمرشحين المحتملين. وينبغي أن ترسل إلى جميع الدول الأعضاء وجميع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها خلال مهلة لا تقل عن شهر واحد مذكرات شفوية تُنشر بها جميع إعلانات الوظائف الشاغرة. وهذا سيفي بمقتضيات أحكام الفقرة 3 (ﻫ) من القرار 46/232، التي قررت فيها الجمعية العامة، كقاعدة عامة، ألا يخلف أحد مواطني دولة عضو مواطناً آخر من الدولة ذاتها في أية وظيفة عليا، وألا يكون هناك احتكار في الوظائف العليا من جانب مواطني أي دولة أو مجموعة من الدول. وبالنسبة إلى المناصب التي قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تطبق عليها قاعدة التناوب الجغرافي بين ”الشمال“ و ”الجنوب“، فقد رأى المفتشان ألا يلتمس المرشحون إلا من المنطقة التي يأتي دورها في شغل المنصب. والمفتشان على اقتناع بأن تكون الجدارة هي المعيارَ الرئيسي لاختيار كبار المديرين، وبأن تضطلع الدول الأعضاء بمسؤولية تقديم مرشحين كاملي الأهلية لكي ينظر الأمين العام في ترشيحهم.
	22 - JIU/REP/2011/3، ”التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في منظومة الأمم المتحدة“ - يتناول التقرير المقدم بناء على تكليف من اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، قضايا التنسيق والاتساق والعمليات الحكومية الدولية. ويحدد التقرير وجود عدم فهم لتعاريف ومفاهيم التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وسوء تطبيق المبادئ التوجيهية، وضعف الالتزام بآليات الإبلاغ القائمة عن الأنشطة في مجال دعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب. ويلاحظ أن التنسيق على المستوى الإقليمي والقطري إما أنه غير كاف أو معدوم، مما يعيق تحقيق الأثر المحتمل للتعاون فيما بين بلدان الجنوب. ويشير إلى فقدان الفرص بسبب الدور المحدود للجان الاقتصادية الإقليمية، ويوصي بتعزيز الوجود الإقليمي للوحدة الخاصة المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتابعة للبرنامج الإنمائي ونقلها إلى مقر اللجان الإقليمية، من أجل تعزيز حضور الوحدة وتحقيق أوجه التآزر. ويُبرز التقرير أن نقص التمويل يعد عقبة كأداء كبيرة في طريق النهوض بالدعم للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في إطار منظومة الأمم المتحدة، ويوصي بتخصيص مستويات أعلى من الميزانيات الأساسية لهذا النشاط، وبأن تقوم المنظمات بجمع أموال غير مشروطة لدعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب. وكان التقرير أساسا لتقرير الأمين العام المتعلق بحالة التعاون فيما بين بلدان الجنوب (A/66/229) الذي سيكون بمثابة مساهمة في الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجرى كل أربع سنوات للأنشطة التنفيذية من أجل التنمية في منظومة الأمم المتحدة الذي ستجريه الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين. 
	23 - JIU/REP/2011/4، ”تعدد اللغات في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة - حالة التنفيذ - مرتقب إصداره“ - على الرغم من اتخاذ قرارات عديدة لتعزيز تعدد اللغات، لم يضع سوى عدد قليل من المنظمات سياسات وخطط عمل لاستراتيجية رسمية. وبالتالي، لا تزال أوجه الخلل القائمة في ما بين اللغات الرسمية للمنظمات والتفاوت في ما بين لغات العمل في أماناتها مثار قلق للدول الأعضاء. ويتناول التقرير، وهو يهدف إلى تقييم حالة تنفيذ تعدد اللغات على نطاق المنظومة، مجالاتٍ من قبيل خدمات المؤتمرات والخدمات المتصلة باللغات، والموارد البشرية والتدريب والإعلام والتوعية، فضلا عن الشراكات المؤسسية، مؤكدا، في الوقت ذاته، على الحقيقة الصارخة المتمثلة في أن التنفيذ الفعلي لتعدد اللغات هو مسؤولية جماعية ومشتركة لجميع أصحاب المصلحة، بما فيهم الدول الأعضاء وممثلوها والرؤساء التنفيذيون والأمانات.
	24 - وتوصي الوحدة، في التقرير، بأن تلتزم المؤسسات التابعة للأمم المتحدة التزاما أشد بمبادئ المساواة في ما يتعلق بلغاتها الرسمية، وأن تكفل الإنصاف في استخدام لغات العمل داخل الأمانات؛ وأن تدعم، بطرق منها القنوات المالية، اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان الامتثال الفعلي لتقديم الأعمال الأساسية للمنظمات بجميع اللغات الرسمية ولغات العمل؛ وأن تشترط تعيين موظفين كبار بوظائف منسقين لشؤون تعدد اللغات؛ وأن تشترط توافر معرفة جيدة بلغة ثانية من لغات العمل لدى جميع الموظفين؛ وأن تعالج القضايا المثيرة للقلق المتمثلة في نقص المترجمين الشفويين والتحريريين الأكفاء، والتخطيط لتعاقب الموظفين بشكل فعال، والتدريب والتطوير الوظيفي الموجّهين؛ وأن تنشئ ضمن مجلس الرؤساء التنفيذيين فريقا عاملا مخصصا معنيا بتعدد اللغات لوضع سياسات مشتركة، ورصد النهج واستراتيجيات العمل.
	25 - JIU/REP/2011/5، ”أطر المساءلة في منظومة الأمم المتحدة“ - يتضمن هذا التقرير، الذي طلبت الجمعية العامة تقديمه في قرارها 64/259، لتنظر فيه في دورتها السابعة والستين، تحليلا مقارنا لمختلف أطر المساءلة لدى المؤسسات على نطاق المنظومة. وتحدد الوحدة مختلف عناصر المساءلة بتقييم المؤسسات المعنية بالمساءلة وممارسات المساءلة التي تتبعها مؤسسات منظومة الأمم المتحدة حتى في حال عدم وجود إطار رسمي. ويجري التشديد على تعقُّد مفهوم المساءلة، الذي يتجاوز شرط وجود نظام للرقابة الداخلية، ويجري التركيز بقوة على أهمية تحقيق الشفافية وعلى إرساء ثقافةٍ للمساءلة، تشكلان معا الركيزتين اللتين يقوم عليهما أي إطار للمساءلة. وثقافة المساءلة هذه لن تتبلور تبلوراً كاملا إلا عندما يكون كبار المديرين قدوة للآخرين. 
	26 - وتحدد سبع مؤسسات في منظومة الأمم المتحدة وضعت أطرا للمساءلة رسمية قائمة بذاتها، وتوصي المنظمات بقوةٍ بأن تضع هذا الإطار إن لم تكن قد وضعته بعدُ. وفي هذا الصدد، يقترح 17 معيارا مرجعيا تمثل خريطة طريق لقياس وتقييم درجة تحقق المساءلة. وعلى الرغم من أن التقييم يركز على المنظمات، فهو يلفت الانتباه أيضا إلى مسؤولية الإشراف التي تضطلع بها الدول الأعضاء كعامل هام في الحفاظ على المساءلة. ويخلص التقرير إلى توصية للرؤساء التنفيذيين بإجراء تقييم، في السنوات القليلة المقبلة، لأطرهم وهياكلهم المتعلقة بالمساءلة، وثقافة المساءلة في منظماتهم. 
	27 - JIU/REP/2011/6، ”استمرارية الأعمال في منظومة الأمم المتحدة“ - بحث الاستعراض وجود استراتيجيات وسياسات وخطط لاستمرارية الأعمال في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وحدّد أوجه التشابه والاختلاف؛ وأفضل ممارسات التنفيذ؛ وآليات الاتصال والتنسيق؛ وأداء وحدات استمرارية تصريف الأعمال والملاك الوظيفي لها، بما في ذلك أطرها التمويلية وآليات التمويل اللازم لتشغيلها. وخلص الاستعراض إلى أن عددا قليلا من المؤسسات قد وضع سياسة وخطة معتمدتين لاستمرارية تصريف الأعمال، أو قد بدأ في تنفيذهما بطريقة شاملة. وقد عُولجت مختلف عناصر استمرارية تصريف الأعمال بشكل منفصل لا بشكل كلي. وأدى عدم المعرفة وعدم فهم الإدارة العليا للغرض من إدارة استمرارية تصريف الأعمال إلى عدم كفاية الدعم السياسي والمالي المقدم من الدول الأعضاء. وخلص الاستعراض أيضا إلى أن التعاون المشترك بين الوكالات بشأن قضايا استمرارية تصريف الأعمال ذو طابع ظرفي وأنه ثمة وفورات حجم ستتحقق من خلال التعاون وتنسيق الممارسات على نطاق المنظومة بشكل أكثر تنظيما، ويمكن أن تناقش تلك الممارسات في إطار منتدى اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى. 
	28 - وتوصي الوحدة، في التقرير، بأن يكون موقع مديري استمرارية تصريف الأعمال في مكتب الرئيس التنفيذي أو المكتب التنفيذي للإدارة؛ وأن يُعزز التزام القيادة العليا ودعم الدول الأعضاء؛ وأن تخصص موارد بشرية ومالية مكرسة لهذا الغرض؛ وأن توضع السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة باستمرارية الأعمال؛ وأن تسند المسؤولية عن تنفيذهما. وينبغي للمنظمات الاضطلاع بأنشطة التوعية عن طريق إدماج التدريب على استمرارية الأعمال في تنمية قدرات الموظفين والدورات التعريفية لجميع الموظفين؛ وينبغي توفير تدريب دوري للموظفين البالغي الأهمية باعتباره جزءا لا يتجزأ من إدارة استمرارية الأعمال. ويوصي التقرير أيضا بأن تكون خطط استمرارية الأعمال على مستوى المنظمة برمتها، بما في ذلك المكاتب الميدانية. وينبغي للمنسقين المقيمين الإشراف على تبادل المعارف والتعاون والتكامل في مجال التأهب لاستمرارية تصريف الأعمال لدى مؤسسات الأمم المتحدة في مراكز عملهم.
	29 - JIU/REP/2011/7، ”وظيفة التحقيق في منظومة الأمم المتحدة“ (مرتقب إصداره). أُجري هذا الاستعراض كمتابعة للتقارير السابقة التي أعدَّتها وحدة التفتيش المشتركة بشأن الرقابة، لتحديد التقدم المحرز على مدى العقد الماضي في تعزيز وظيفة التحقيق في مؤسسات الأمم المتحدة. وقد بيَّن الاستعراض أن كيانات الرقابة الداخلية لا تزال، كما في الماضي، غير مستقلة عملياً عن الرئيس التنفيذي، نظراً لعدم تمتع رؤساء الكيانات الرقابية بحرية تقرير احتياجاتهم الخاصة من الميزانية، وعدم تمكنهم من التحكم تماماً بمواردهم البشرية. وبالإضافة إلى ذلك، وجد الاستعراض أن مسؤولية التحقيق مجزَّأة في عدد من المؤسسات، وأنه نتيجةً لذلك، تصدر بعض التحقيقات عن محققين غير مهنيين.
	30 - ويتضمن التقرير توصيات تهدف إلى تعزيز الاتساق والمواءمة على نطاق المنظومة وتدعو، إلى ضم جميع التحقيقات في دائرة الرقابة الداخلية لكل مؤسسة، وإضفاء الطابع المهني على وظيفة التحقيق باستقدام الموظفين المؤهلين وإعفائهم من نظامي التنقل والتناوب داخل المؤسسة نفسها، وتحقيق المركزية في متابعة نتائج التحقيقات، وإجراء استعراض دوري لمدى كفاية الموارد والموظفين في وظيفة التحقيق، علاوة على إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون بين هيئات الرقابة وتبادلها لأفضل الممارسات في مجال التحقيق. ويدعى الأمين العام إلى أن يُنشئ، تحت رعاية مجلس الرؤساء التنفيذيين، فرقة عمل مشتركة بين الوكالات بغية وضع الخيارات اللازمة لإنشاء وحدة تحقيقات موحَّدة لمنظومة الأمم المتحدة بحلول نهاية عام 2013، لتنظر فيها الهيئات التشريعية. ومن شأن هذا التوحيد إفادة الوكالات الصغيرة التي لا تملك القدرة على إجراء تحقيقات، ومواءمة ممارسات الأعمال، وإنتاج معايير وإجراءات مشتركة لإجراء التحقيقات، وإيجاد حل لمسائل الاستقلالية، وتعيين المحققين المهنيين دون غيرهم، وإتاحة الفرص لترقية الموظفين، ومعالجة مسائل التجزُّؤ.
	31 - JIU/REP/2011/8، ”استعراض تنظيم وإدارة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)“ (مرتقب إصداره). أُرجئ إجراء هذا الاستعراض من عام 2009 بطلب من اليونسكو تجنباً للازدواجية في العمل وفتور النشاط الرقابي إذ كانت المنظمة في ذلك الحين منخرطة بالفعل في عملية تقييم خارجي كبيرة. ويُعترف بأن أشواطاً قُطعت في معالجة مسائل رئيسية منذ صدور تقرير الوحدة السابق (JIU/REP/2000/4)، ويجري تحديد عدد من التحديات الماثلة في مجالات الحوكمة، والإدارة التنفيذية، والإدارة، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الموارد البشرية، والرقابة. وتوصي الوحدة، في التقرير، بإعادة النظر في هيكل القيادة الحالية لعملية إدارة التغيير، وتوسيع لجنتها التوجيهية ووضعها مؤقتاً تحت مسؤولية مدير متخصص متفرغ لعملية التغيير، والعمل، في الوقت نفسه، على تعزيز الاتصال الداخلي الموجَّه نحو الموظفين على جميع المستويات. وأخيراً، تحث الوحدة الدول الأعضاء وأمانة اليونسكو على أن تشرع، على سبيل الأولوية، في المناقشة المحورية المتعلقة بمجال تركيز اليونسكو لما سيترتب على ذلك من أثر على العديد من الجوانب الإدارية الأخرى.
	32 - JIU/REP/2011/9، ”حوكمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة“ (مرتقب إصداره). أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تُعد من الأصول الديناميكية والاستراتيجية التي لا غنى عنها لكي تؤدي المؤسسات مهامها وتُحقِّق أهدافها. ويهدف التقرير إلى تحسين فعالية حوكمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتحليل المقارن لمختلف أطر وممارسات وعمليات الحوكمة في هذا المجال ضمن مختلف مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، سعياً إلى تحديد أفضل الممارسات والدروس المستفادة. وتهدف التوصيات الإحدى عشرة الواردة في التقرير إلى تعزيز أطر حوكمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل مؤسسات منظومة الأمم المتحدة في ما يتصل بدور وتكوين وفعالية اللجنة المعنيَّة بحوكمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو ما يعادلها ضمن تلك المؤسسات؛ واستراتيجيات المؤسسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواءمتها مع احتياجات العمل؛ ودور ومسؤوليات كبير موظفي الإعلام أو من يعادل موقعه؛ وإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وأداء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقابة عليها؛ والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأخيراً، يوصي التقرير بتعزيز التنسيق والتعاون تحت إشراف مجلس الرؤساء التنفيذيين.
	33 - JIU/REP/2011/10، ”العلاقات بين الموظفين والإدارة في الأمم المتحدة“ (مرتقب إصداره). سعى الاستعراض، الذي أُجري استناداً إلى اقتراحات قدّمها ممثلون عن الإدارة والموظفين، تحديد وتعزيز الظروف التي من شأنها أن تقوِّي العلاقات بين الموظفين والإدارة على جميع المستويات في الأمانة العامة وجميع مراكز العمل، وفي الأجهزة والصناديق والبرامج التي تدار بصورة مستقلة، والمحاكم، وجامعة الأمم المتحدة، وعمليات السلام، والبعثات السياسية، على أساس المبادئ والنصوص التي اتفقت عليها الدول الأعضاء. 
	34 - وخلص الاستعراض إلى أن تنفيذ المبادئ التي تقوم عليها العلاقات بين الموظفين والإدارة على النحو المنصوص عليه من وجهة النظر القانونية والسياسية بعيد كل البعد عن أن يكون مُرضياً بالدرجة نفسها داخل الكيانات المختلفة، ويطرح إشكالية على جميع مستويات التفاعل بين الموظفين والإدارة. إذ يقتضي تحقيق الفعالية في العلاقات بين الموظفين والإدارة، من كلا الجانبين، الاستعداد للمشاركة في المناقشات بحسن نية وفهماً سليماً للمسائل على المحك، علماً بأن هذه النقطة الأخيرة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بضرورة التدريب على العلاقات بين الموظفين والإدارة. ولاحظ المفتش أن بعض الاتفاقات التي تتعلق بالمسائل ذات الصلة بالموارد البشرية هي ثمرة مفاوضات جرت في عدد من الهيئات المشتركة، بما في ذلك اللجنة المشتركة بين الموظفين والإدارة التي كانت تسمى سابقاً لجنة التنسيق بين الموظفين والإدارة. وهي الهيئة الوحيدة للتفاوض بين الموظفين والإدارة على نطاق الأمانة العامة، مما يدل على وجود تفاوض جماعي قائم بحكم الواقع. ويقترح التقرير أن يجري الاعتراف صراحةً بهذا المفهوم في إطار هيئات المفاوضة المشتركة، ويدعو الجمعية العامة، إلى الاعتراف بتطبيق الصكوك ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية على موظفي الأمم المتحدة. ويقترح التقرير أيضاً إدراج سلسلة من التحسينات الملموسة على العلاقات بين الموظفين والإدارة.
	35 - JIU/REP/2011/11، ”تقييم نطاق عمل الأمم المتحدة في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام وتنظيمه وفعاليته والنهج المتبع فيه“ (مرتقب إصداره). يهدف الاستعراض، الذي طلبت الجمعية العامة إجراءه في قرارها 64/84، إلى تزويد الدول الأعضاء بمنظور مستقل عن عمل الأمم المتحدة في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام والإسهام في وضع استراتيجية الأمم المتحدة الجديدة المشتركة بين الوكالات للإجراءات المتعلقة بالألغام للفترة2011-2015. 
	36 - واستنتج الاستعراض وجود حاجة إلى تنسيق أقوى لمبادئ الشراكة والتقيد الكامل بها، بسبب تنوع الأنشطة والجهات الفاعلة ذات الصلة بالإجراءات المتعلقة بالألغام. وأشار الاستعراض أيضاً إلى وجود فجوة بين الإجراءات المتعلقة بالألغام والنُظم الصحية الوطنية، وهي فجوة لم تعالجها منظومة الأمم المتحدة كما ينبغي، وحدَّد وجود حاجة إلى كيان رائد لمساعدة الضحايا داخل المنظومة. ويدعو التقرير إلى الفصل بين تنسيق الأنشطة في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام وإدارة مشاريع الإجراءات المتعلقة بالألغام و/أو تنفيذها، بغية تعزيز الشفافية، ويتضمّن عدداً من التوصيات لتجنب أي تضارب في المصالح في إدارة تمويل الإجراءات المتعلقة بالألغام، ونقله عن طريق صندوق التبرعات الاستئماني للمساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام.
	37 - JIU/NOTE/2011/1، ”إصلاح نظام المشتريات في منظومة الأمم المتحدة“ (مرتقب إصداره). أجرى هذا الاستعراض تقييماً على نطاق المنظومة لكفاءة وفعالية وشفافية واتساق سياسات المشتريات التي اعتمدتها مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والممارسات والمبادرات الإصلاحية في هذا المجال، وحدَّد الممارسات الجيدة من داخل المنظومة وخارجها. ووجد الاستعراض أن العديد من المؤسسات الكبيرة غدت أكثر وعياً للأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها المشتريات في تحقيق الأهداف الأوسع لتلك المؤسسات في ضوء الزيادة الكبرى التي سجَّلها الحجم الإجمالي لمشتريات منظومة الأمم المتحدة، من 6.5 بلايين دولار إلى 13.8 بليون دولار بين عامي 2004 و 2009، فضلاً عن الزيادة في تنوع وتعقُّد أنشطة الاشتراء. ودفعت هذه الحالة بالمؤسسات، ولا سيما الكبرى منها، إلى الشروع في إصلاح نظام الاشتراء في العديد من المجالات، كالتأهيل المهني لموظفي المشتريات، ونُظم المعلومات، ووضع الاستراتيجيات، والأخلاقيات، وإدارة شؤون البائعين (وضع قوائم بالبائعين الذين يُحظر التعامل معهم وآليات للشكوى)، وسياسات الاشتراء المستدامة. وكشف الاستعراض أن بعض المؤسسات أصبح أكثر تقدماً في تنفيذ جهود الإصلاح، فيما البعض الآخر ما زال متلكئاً. ووجد الاستعراض أيضاً أن التعاون بين المؤسسات يشهد ارتفاعاً، لكن المجال متاح للتحسين، وأن هناك حاجة لاتباع نهج ذي بُعد استراتيجي أعمق بشأن مسألة تحليل الأصناف الرئيسية من المشتريات في المنظومة، ولتحبيذ الاستراتيجيات المشتركة الموحدة للمشتريات والاتفاقات المشتركة الطويلة الأجل، للاستفادة من حجم المنظومة، مما سيتيح تحقيق وفورات كبيرة للمؤسسات. ويمكن لزيادة التعاون بين المؤسسات الكبرى والصغرى أن يسهم أيضاً في إحراز مزيد من التقدم في عملية الإصلاح. 
	دال - التفاعل مع المؤسسات المشارِكة والهيئات التشريعية
	38 - واصلت الوحدة تعزيز حوارها مع المؤسسات المشارِكة استجابةً لطلبات الجمعية العامة.
	39 - واحتل تحسين العلاقات مع المؤسسات المشارِكة موقعاً بارزاً في عام 2011. فقد عقدت الوحدة اجتماعات رسمية رفيعة المستوى مع رئيس الدورة السادسة والستين للجمعية العامة، والرؤساء التنفيذيين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومركز التجارة الدولية، والاتحاد الدولي للاتصالات، والأونكتاد، واليونيدو، واليونيسيف، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب الرؤساء التنفيذيون عن دعمهم القوي لعمل الوحدة واستعدادهم لتعزيز التعاون معها.
	40 - وبالإضافة إلى ذلك، اغتنم المفتشون المعيَّنون كمنسقين الفرصة، أثناء الاضطلاع بمهامهم المتصلة بالمشروع، للاجتماع مع الرؤساء التنفيذيين و/أو كبار المديرين والمنسقين من المؤسسات المشارِكة المعنية، حسب الاقتضاء. وخلال الاجتماعات، نوقشت المسائل ذات الاهتمام المشترك بالنسبة لكلٍّ من الوحدة والمؤسسات المشارِكة، وبخاصة أنشطة متابعة توصيات وحدة التفتيش المشتركة. وتعززت الاتصالات مع منسقي الوحدة، ولا سيما في أعقاب الاجتماع الناجح المعقود مع المنسقين في عام 2010. وتُخطط الوحدة، في سعيها إلى مواصلة تعزيز هذه العلاقة، لتنظيم اجتماع مماثل في أيلول/سبتمبر 2012.
	41 - كما شارك المفتشون في دورات الهيئات التشريعية/الإدارية لمنظمة العمل الدولية، والأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الصحة العالمية. وفي الأمم المتحدة، اجتمع منسقو التقارير مع الدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية، كما عرضوا تقاريرهم، حسب الاقتضاء، على اللجنة الخامسة واللجنة الثانية التابعتين للجمعية العامة وعلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
	42 - ومُثلت الوحدة أيضاً في عدة مشاورات رسمية وغير رسمية عُقدت مع اللجنة الخامسة التابعة للجمعية العامة واللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية من أجل مناقشة التقرير السنوي للوحدة وبرنامج عملها واحتياجاتها من الميزانية. 
	43 - وفي تموز/يوليه 2010، أنشأت الجمعية العامة، في سياق عملية الإصلاح الجارية، هيئة الأمم المتحدة للمرأة التي انضمت إلى أسرة صناديق الأمم المتحدة وبرامجها. وبهذه الصفة، أصبحت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من المؤسسات المشارِكة في الوحدة، وأُجريت أولى الاتصالات بينهما خلال عام 2011. 
	هاء - أنشطة متابعة التوصيات
	44 - يعد قيام نظام متابعة فعال وكفؤ عاملاً أساسياً لتحقيق الأثر المنشود من أنشطة الرقابة التي تضطلع بها الوحدة. وقد طلبت الجمعية العامة إلى الوحدة، في قرارها 60/258، تعزيز متابعة تنفيذ توصياتها، كما أبدت مراراً رغبتها في قيام نظام للمتابعة من هذا القبيل على النحو المحدد أصلاً في قرارها 54/16. 
	45 - وبلغ عدد التوصيات التي تمكنت الوحدة من تتبع تنفيذها للفترة المشمولة بهذا التقرير (2008-2010) 371 توصية (انظر الجدول 1). 
	46 - وفي إطار إعداد هذا التقرير، طلبت الوحدة إلى المؤسسات المشارِكة تقديم معلومات بشأن جميع التوصيات الصادرة بين عامي 2008 و 2010. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، تلقَّت أمانة الوحدة معلومات من جميع المؤسسات باستثناء اثنتين منها (موئل الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية).
	الجدول 1
	نشر التقارير والمذكرات والرسائل الإدارية أو السرية 

	2008
	2009
	2010
	المجموع
	المنشورات المتعلقة بفرادى المنظمات
	2
	5
	3
	10
	التوصيات المتعلقة بفرادى المنظمات
	23
	65
	40
	128
	المنشورات الشاملة للمنظومة بأسرها والمتعلقة بعدة منظمات
	9
	6
	8
	23
	التوصيات الشاملة للمنظومة بأسرها والمتعلقة بعدة منظمات
	96
	62
	85
	243
	مجموع المنشورات
	11
	11
	11
	33
	مجموع التوصيات
	119
	127
	125
	371
	1 - النظر في التقارير والمذكرات والرسائل الإدارية أو السرية

	47 - حُللت البيانات المتاحة عن النظر في التقارير والمذكرات والرسائل الإدارية أو السرية البالغ عددها 33 والصادرة في الأعوام 2008، و 2009، و 2010، في ضوء أحكام الفقرتين 4 و 5 من المادة 11 من النظام الأساسي للوحدة. ويتضمن المرفق الرابع تفاصيل عن نظر المنظمات في التقارير المتعلقة بالمنظومة بأسرها. واستناداً إلى الوثائق الرسمية الموجودة على المواقع الشبكية للمنظمات، ترحب الوحدة بالجهود المتواصلة التي ترمي إلى تتبع السجلات والتي تبذلها اليونيدو ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك الأمانة العامة للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونسكو، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وبرنامج الأغذية العالمي. 
	48 - غير أن الوحدة تلاحظ بقلق أن عدة منظمات (الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الدولي للاتصالات() ومنظمة السياحة العالمية())، قد وُجِه إليها أكثر من 20 تقريراً خلال الفترة المشمولة بالتقرير ولم تبلغ الوحدة بعد بشأن نظرها في تلك التقارير أو اتخاذها إجراءات بشأنها. وذكرت إحداها، وهي منظمة السياحة العالمية، أنه ليس لديها ما يكفي من الموظفين لمتابعة تقارير الوحدة. وهذا أمر مؤسف، فالوحدة تود تشجيع تلك المنظمة على الاستفادة إلى أقصى حد من تقارير الوحدة، بما فيها آخر تقرير لاستعراض التنظيم والإدارة في تلك الهيئة (JIU/REP/2009/1). وقد أدرجت الوحدة في برنامج عملها لعام 2012 إجراء متابعة للتقرير المذكور، على أمل أن يلقي الاستعراض الضوء على ما تواجهه تلك المنظمة من صعوبات في متابعة تقارير الوحدة وتوصياتها. 
	49 - وقامت عدة أمانات بإبلاغ الوحدة بما اتخذته من إجراءات ملموسة (أي إجراءات القبول أو الرفض أو غيرها) بشأن التوصيات الموجهة إلى الرؤساء التنفيذيين لكل منها. بيد أن أمانات معظم المنظمات لا تقترح على هيئاتها التشريعية مسار عمل محدد لقبول التوصيات الموجهة إليها أو رفضها أو تعديلها. وفي ظل غياب اقتراح محدد بشأن مسار العمل، فإنه نادرا ما تُجرى مناقشة معمقة بما يكفي للأسس الموضوعية لتوصيات الوحدة، وهو ما يؤدي إلى عدم متابعة الهيئات التشريعية لتلك التوصيات واتخاذ إجراءات بشأنها. 
	50 - غير أنه سُجل استثناء ملحوظ في حالة متابعة منظمة غير مشاركة لتوصيات الوحدة، وهي أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي تابعت التوصيات الواردة في تقرير الوحدة المعنون ”تقييم الآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر“ (JIU/REP/2009/4؛ A/64/379). وكان التقييم قد أُجري استجابة للمقرر 3/COP.8 (الفقرة 27) الصادر عن مؤتمر الأطراف في الاتفاقية في دورته الثامنة المعقودة في عام 2007. ونظر مؤتمر الأطراف في التقرير والتوصيات الواردة فيه في دورتيه التاسعة والعاشرة المعقودتين في عامي 2009 و 2011 على التوالي. ومن بين التوصيات الست المقدمة، قُبلت جميع التوصيات الأربع الموجهة إلى مؤتمر الأطراف، وإحدى التوصيتين الموجهتين إلى الرؤساء التنفيذيين، وهي جميعها قيد التنفيذ. ورحبت الجمعية العامة، في الفقرتين 3 و 4 من قرارها 66/201، بنتائج الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف وبالجهود التي يبذلها بهدف إيجاد حلول دائمة فيما يتعلق بحوكمة الآلية العالمية والترتيبات المؤسسية اللازمة لها، وذلك في إطار متابعة ما أجري من تقييمات خارجية شتى، منها تقرير الوحدة لعام 2009، بهدف تحسين الخدمات المقدمة لمؤتمر الأطراف. 
	2 - التقارير والمذكرات المتعلقة بفرادى المنظمات
	قبول التوصيات أو الموافقة عليها

	51 - يُظهِِر تحليل البيانات المتاحة عن التوصيات البالغ عددها 128 توصية الواردة في التقارير والمذكرات المتعلقة بفرادى المنظمات والصادرة في الأعوام 2008 و 2009 و 2010 وحتى نهاية عام 2011، معدل قبول نسبته 61 في المائة؛ وهو معدل مماثل للمعدلات المسجلة في فترات الإبلاغ السابقة التي تدوم كل منها ثلاث سنوات (انظر الشكل الأول). 
	الشكل الأول
	 معدل قبول التوصيات الواردة في التقارير والمذكرات المتعلقة بفرادى المنظمات، 2006-2010

	(نسبة مئوية)
	المصدر: A/63/34 و Corr.1، و A/64/34، والمعلومات المقدمة من المنظمات.
	52 - لم تقدم أي معلومات عن 6 في المائة من التوصيات؛ ورُفض 2 في المائة فقط من جميع التوصيات.
	53 - ومن مجموع التوصيات المذكورة، كان ما نسبته 31 في المائة قيد النظر خلال فترة الإبلاغ الحالية، وهي نفس النسبة المبلغ عنها في الفترة السابقة. وفي أغلب الحالات، اكتفت مجالس الإدارة، بعد نظرها في التقارير، بإيراد عبارة ”أحاط علماً“ بالتوصيات دون أن تؤيدها أو ترفضها صراحة. وبرهنت الفاو واليونسكو والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد البريدي العالمي، على أنها تتبع ممارسات جيدة في هذا الصدد. ويتوقع من مجالس الإدارة أن تضطلع بدورها الإداري بأن تقرر مسار عمل محدد إزاء التوصيات وتجنب استخدام عبارة ”يحيط علماً“ التي تتسم بالغموض وتجعل من مهمة متابعة التوصيات مهمة صعبة للغاية؛ لأنها عبارة لا تشير إلى الموافقة أو عدم الموافقة، ولا تفضي إلى اتخاذ إجراءات لاحقة. 
	تنفيذ التوصيات المقبولة

	54 - تُظهِِر البيانات المتعلقة بالتوصيات الموافق عليها أو المقبولة انخفاضا في معدلات تنفيذ التقارير المنشورة حديثا لأنه عدد التوصيات التي لم يكن قد نُظر فيها بعد كان كبيراً. وفي نهاية عام 2011، تظهر البيانات المتاحة عن التقارير والمذكرات المتعلقة بفرادى المنظمات أنه نُفذ 42 في المائة من التوصيات وما زال 35 في المائة منها قيد التنفيذ. ولم ترد أي معلومات بشأن حالة تنفيذ بقية التوصيات المقبولة ونسبتها 19 في المائة (انظر الشكل الثاني). 
	الشكل الثاني
	معدل تنفيذ التوصيات المقبولة أو الموافق عليها الواردة في التقارير والمذكرات المتعلقة بفرادى المنظمات، 2006-2010 (نسبة مئوية)

	المصدر:  A/63/34 و Corr.1، و A/64/34، والمعلومات المقدمة من المنظمات.
	3 - التقارير والمذكرات ذات الطابع المتعلق بالمنظومة بأسرها أو تلك المتعلقة بعدة منظمات 
	قبول التوصيات أو الموافقة عليها

	55 - يُظهِِر تحليل للبيانات المتاحة عن التوصيات البالغ عددها 243 توصية الواردة في التقارير والمذكرات التي تغطي منظومة الأمم المتحدة بأسرها أو تلك التي تغطي عدة منظمات والتي صدرت بين عامي 2008 و 2010، تحسناً في معدل القبول (بنسبة 55 في المائة) بالمقارنة مع فترة الإبلاغ السابقة (انظر الشكل الثالث).
	الشكل الثالث
	معدل قبول التوصيات الواردة في التقارير والمذكرات المتعلقة بالمنظومة بأسرها وتلك المتعلقة بعدة منظمات، 2006-2010 (نسبة مئوية)

	المصدر: A/63/34 و Corr.1، و A/64/34، والمعلومات المقدمة من المنظمات.
	56 - يعزى المعدل الإجمالي، المنخفض نسبياً، للقبول أو الموافقة والبالغ 55 في المائة، إلى عدم تقديم أي معلومات عن 31 في المائة من التوصيات. وعلى العكس من التقارير المتعلقة بفرادى المنظمات التي يُبتّ فيها عادة في غضون سنة من صدورها، لا سيما إذا كانت صادرة بتكليف، فإن إصدار تعليقات مجلس الرؤساء التنفيذيين على التقارير المتعلقة بالمنظومة بأسرها وقيام جميع المنظمات المشاركة ببرمجة التقارير والنظر فيها يستغرق وقتا أطول. ولم يُرفض سوى 2 في المائة من التوصيات الصادرة؛ وكانت نسبة 11 في المائة منها لا تزال قيد النظر.
	الشكل الرابع
	معدل تنفيذ التوصيات المقبولة أو الموافق عليها الواردة في التقارير والمذكرات المتعلقة بالمنظومة بأسرها وتلك المتعلقة بعدة منظمات، 2006-2010 (نسبة مئوية)

	المصدر: A/63/34 و Corr.1، و A/64/34، والمعلومات المقدمة من المنظمات في أواخر عام 2010.
	57 - يُظهِِر معدل تنفيذ التوصيات المقبولة أو الموافق عليها الواردة في التقارير والمذكرات المتعلقة بالمنظومة بأسرها وتلك المتعلقة بعدة منظمات والصادرة في الأعوام 2008 و 2009 و 2010 فارقاً إيجابياًً، بتنفيذ 53 في المائة من التوصيات وكون 29 في المائة منها قيد التنفيذ. أما في حالة التوصيات التي لم يكن قد بدأ تنفيذها، فإن معدلها ظل مستقراً عند نسبة 6 في المائة. ولم ترد أي معلومات بشأن حالة تنفيذ 13 في المائة من التوصيات المقبولة (انظر الشكل الرابع). 
	58 - وبوجه عام، ارتفعت معدلات التنفيذ للفترة من 2008 إلى 2010 بنسبة كبيرة قدرها 9 في المائة. 
	59 - ويبيّن الجدول 2 المعدل الإجمالي للقبول والتنفيذ في كل منظمة على حدة منذ بدء العمل لنظام المتابعة، أي من عام 2004 إلى عام 2010، وهو يوضح بشكل يغني عن الشرح مدى التزام كل منظمة بنظام المتابعة. 
	60 - وتشير البيانات إلى أداء قوي ومتسق فيما يتعلق بحالة القبول بنسبة تتجاوز 70 في المائة لكل من منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونسكو، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومرد ذلك إلى فعالية عمليات المتابعة التي تضطلع بها كل منها. وفي هذا الصدد، لا تزال المنظمة الدولية للطيران المدني واليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تبلغ عن أعلى معدلات تنفيذ.
	الجدول 2
	الحالة الإجمالية لقبول توصيات الوحدة وتنفيذها من قبل المنظمات المشاركة (من 2004 إلى 2010)

	(نسبة مئوية)
	القبول
	تنفيذ التوصيات المقبولة
	غير ذات صلة
	قبلت/ ووفق عليه
	رفضت
	قيد النظر
	لم تقدم معلومات بشأنها
	لم يبدأ تنفيذها
	قيد التنفيذ
	نفذت
	لم تقدم معلومات بشأنها
	الأمم المتحدة
	1,3
	63,1
	6,7
	5,2
	23,6
	1,1
	23,1
	56,2
	19,6
	الأونكتاد
	64,1
	26,6
	1,6
	7,0
	0,8
	5,9
	26,5
	58,8
	8,8
	البرنامج الإنمائي
	1,9
	90,4
	1,1
	7,7
	0,0
	3,4
	26,6
	65,2
	4,7
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	8,6
	31,8
	3,5
	28,8
	27,3
	4,8
	22,2
	6,3
	66,7
	صندوق السكان(أ)
	2,7
	70,7
	2,0
	0,8
	23,8
	1,1
	28,7
	54,7
	15,5
	موئل الأمم المتحدة
	33,5
	34,1
	0,0
	0,0
	32,4
	14,8
	31,1
	54,1
	0,0
	مفوضية شؤون اللاجئين
	6,0
	48,2
	1,2
	9,2
	35,5
	1,7
	40,5
	53,7
	4,1
	اليونيسيف
	5,1
	60,9
	0,8
	14,5
	18,8
	1,9
	24,4
	50,0
	23,7
	المكتب المعني بالمخدرات والجريمة
	41,6
	37,1
	1,7
	2,2
	17,4
	7,6
	36,4
	56,1
	0,0
	الأونروا
	6,6
	45,3
	0,6
	47,5
	8,5
	36,6
	35,4
	19,5
	برنامج الأغذية العالمي 
	0,4
	75,6
	1,9
	13,9
	8,3
	4,0
	30,8
	55,2
	10,0
	الفاو
	89,3
	6,1
	3,3
	1,2
	4,6
	30,7
	53,2
	11,5
	الوكالة الدولية للطاقة الذرية
	12,1
	61,9
	12,6
	8,2
	5,2
	2,8
	16,8
	50,3
	30,1
	منظمة الطيران المدني الدولي
	13,5
	65,3
	6,4
	3,2
	11,6
	0,6
	15,2
	83,5
	0,6
	منظمة العمل الدولية
	11,5
	26,7
	0,8
	3,4
	57,6
	20,0
	21,4
	58,6
	المنظمة البحرية الدولية
	14,8
	66,2
	2,9
	2,4
	13,8
	22,3
	3,6
	34,5
	39,6
	الاتحاد الدولي للاتصالات
	2,5
	37,2
	16,5
	43,8
	3,3
	40,0
	35,6
	21,1
	اليونسكو
	8,0
	80,2
	4,2
	6,8
	0,8
	0,5
	28,0
	69,2
	2,4
	اليونيدو
	10,2
	75,8
	3,4
	10,6
	10,6
	52,5
	33,0
	3,9
	منظمة السياحة العالمية 
	0,0
	2,5
	8,8
	11,8
	76,9
	100,0
	0,0
	الاتحاد البريدي العالمي
	10,9
	43,9
	1,4
	18,1
	25,8
	6,2
	45,4
	43,3
	5,2
	منظمة الصحة العالمية
	0,8
	 52,7
	2,0
	1,6
	35,2
	11,1
	25,9
	28,9
	34,1
	المنظومة العالمية للملكية الفكرية
	18.5
	42.1
	0.9
	13.3
	25.3
	0,0
	25,5
	56,1
	18,4
	المنظمة العالمية للأرصاد الجوية
	8,2
	48,5
	6,0
	2,2
	35,1
	6,2
	16,9
	68,5
	8,5
	مكتب خدمات المشاريع
	2,0
	 44,0
	12,0
	42,0
	4,5
	59,1
	36,4
	0,0
	ملاحظة: بيانات المنظمات التي يتجاوز معدل قبولها و/أو تنفيذها 70 في المائة ترد بخط داكن.
	(أ) البيانات الخاصة بهذه المنظمة ناقصة بسبب عدم الإبلاغ في عام 2011.
	الأثر

	61 - يجري تعقب الأثر المنشود (انظر الجدول 3) على مدى كامل الفترة التي يغطيها نظام المتابعة منذ إنشائه في عام 2004. وتستخدم الوحدة ثماني فئات مختلفة من أجل القيام على نحو أفضل بتحديد الأثر الناجم عن توصياتها والإبلاغ عنه. 
	62 - وتركز معظم التوصيات المقدمة على تعزيز الفعالية والكفاءة. كما يشكل تعزيز المساءلة، والضوابط والامتثال، ونشر أفضل الممارسات اتجاهات بارزة في التوصيات. ومع ذلك، يظل من الصعب قياس الأثر كمّاً لعدم ورود تعليقات بصفة منتظمة من المنظمات المشاركة. ولئن تناولت قلة من التوصيات فئة الوفورات المالية صراحة، فإن فئة الأثر هذه يتعين قراءتها في ضوء تحسّن الكفاءة. وتطبيق أفضل الممارسات من شأنه أيضا أن يؤدي إلى تحقيق وفورات مالية.
	الجدول 3
	الأثر المنشود من توصيات وحدة التفتيش المشتركة، 2004-2011

	عدد التوصيات
	المتوسط (النسبة المئوية)
	فئة الأثر
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	تعزيز الفعالية
	11
	18
	34
	63
	40
	43
	53
	32
	37 في المائة
	تعزيز الكفاءة
	19
	37
	8
	43
	20
	23
	9
	12
	21 في المائة
	تعزيز المساءلة
	4
	2
	20
	10
	19
	19
	15
	11
	12 في المائة
	تعزيز الضوابط والامتثال 
	3
	17
	4
	13
	13
	5
	9
	12
	9 في المائة
	تعزيز التنسيق والتعاون
	6
	20
	10
	7
	7
	5
	14
	8
	9 في المائة
	نشر أفضل الممارسات
	12
	20
	15
	4
	8
	19
	9
	8
	11 في المائة
	الوفورات المالية
	صفر
	1
	1
	3
	6
	1
	3
	1
	2 في المائة
	فئات أخرى
	صفر
	2
	صفر
	صفر
	6
	12
	13
	2
	4 في المائة
	المجموع
	55
	117
	92
	143
	119
	127
	125
	86
	واو - نظام تتبع التوصيات على شبكة الإنترنت
	63 - استجابة للعرض الذي قدمته الوحدة إلى اللجنة الخامسة فيما يتعلق بدراسة جدوى النظام وتكلفته المتوقعة البالغة 000 309 دولار، قررت الجمعية العامة، في قرارها 65/270، دفع حصة الأمم المتحدة مقدماً في منتصف فترة السنتين، مشجعة المنظمات المشاركة الأخرى على أن تحذو حذوها. وهناك ثلاث منظمات فقط لم تستجب لهذه الدعوة، وسيطلب منها دفع حصتها البالغة 5 في المائة من تكلفة النظام أثناء فترة السنتين 2012-2013، وذلك عملاً بالفقرة 2 من المادة 20 من النظام الأساسي للوحدة التي تنص على أن تتقاسم المنظمات المشاركة نفقات الوحدة. (للاطلاع على قائمة المنظمات المساهمة، انظر المرفق الخامس).
	64 - وقد قوبل هذا التطور المتمثل في توفير التمويل للوحدة في عام 2011 بالترحيب وأتاح للوحدة والمقاول المختار الشروع في استحداث النظام بدلاً من انتظار الأموال المقدمة في إطار الميزانية البرنامجية العادية للفترة 2012-2013، وهو ما كان يحتمل أن تنجم عنه تكاليف وتأخيرات إضافية. ونُظمت مراحل العمل في استحداث النظام، الذي بدأ في منتصف عام 2011، وفقاً للموارد المقدمة. وأُنشئت فرقة عمل داخلية ومجموعة مستخدمين خارجية تضم أعضاء من المنظمات المشاركة المهتمة. ويسير المشروع في الطريق الصحيح، إذ تعكف أمانة الوحدة منذ الآن على اختبار بعض وحدات البرامجيات الخاصة به. ويتوقع أن يُنجز المشروع وأن يصبح النظام جاهزاً للتشغيل في منتصف عام 2012. وحالما يصبح النظام متاحاً، سيكون بوسع هيئات الرقابة الأخرى استخدامه، مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه، مما سيحقق قدراً كبيراً من وفورات الحجم. والواقع أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية مهتم بهذا النظام ويدرس إمكانية استخدامه مع إدخال بعض التعديلات التي تقتضيها طبيعة عمل المكتب. 
	65 - والموارد اللازمة لتشغيل نظام متابعة التوصيات على شبكة الإنترنت مُدرجة في الميزانية البرنامجية للوحدة للفترة 2012-2013. وقد تسنى توفير هذه الموارد جزئياً عن طريق زيادة في إطار بند الخدمات الاستشارية. ولا يزال هناك نقص في الاعتمادات لوظيفة واحدة على الأقل في مجال ضمان ضبط النوعية. وستبذل، الوحدة مع ذلك، قصارى جهدها في استخدام الموارد المتاحة استخداماً فعالاً نظراً إلى تقلص الموارد في العديد من منظماتها، وستقوم، استناداً إلى تقييم تجربة سنة التنفيذ الأولى، بالإبلاغ عن أي احتياجات إضافية. وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم الوحدة السعي إلى الحصول على تمويل لوظيفة خبير معاون للمساعدة في ضبط النوعية. 
	زاي - العلاقات مع هيئات الرقابة والتنسيق الأخرى 
	66 - واصلت الوحدة، في عام 2011، علاقاتها التفاعلية التي لا تنفك تزداد نشاطاً وانتظاماً مع هيئات الرقابة والتنسيق الأخرى، وعلى الأخص مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية ومجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة. وحافظت أيضاً على تبادل منتظم للمعلومات مع اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة ولجنة الإدارة التي أنشأها الأمين العام. وبالإضافة إلى ذلك، سعت الوحدة إلى التعاون مع هيئات الرقابة في سائر المنظمات المشاركة.
	67 - وأثناء الاجتماع الثلاثي السنوي مع مجلس مراجعي الحسابات ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، قدمت الأطراف رسمياً خطط عملها لعام 2012 وناقشتها، وذلك بغرض تفادي التداخل أو الازدواجية وسعياً إلى زيادة التآزر والتعاون. 
	68 - وأجرت الوحدة أيضا اتصالات منتظمة مع هيئات أخرى للرقابة الداخلية، لا سيما مع الهيئات التي عينتها منظماتها جهة تنسيق مكلفة بالتعامل مع وحدة التفتيش المشتركة. 
	69 - وشاركت الوحدة بصفة مراقب في الاجتماع السنوي لفريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم (وهو فريق يتألف من مجموعة من الممارسين المهنيين المعنيين بالتقييم في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة)، المعقود في باريس في نيسان/أبريل 2011؛ وفي مؤتمر المفتشين الدوليين المعقود في واشنطن العاصمة في أيار/مايو؛ وفي اجتماع ممثلي خدمات مراجعة الحسابات الداخلية للمنظمات التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف المعقود في باريس في أيلول/سبتمبر. وهذه كلها محافل هامة لتبادل ممارسات الرقابة ومناقشة قضايا الرقابة على نطاق المنظومة. 
	حاء - الموارد 
	70 - لا تزال الموارد البشرية المعتمدة للوحدة في عام 2011 تضم 11 مفتشا (مد-2)، والأمين التنفيذي (مد-2)، و 10 وظائف من الفئة الفنية مكرسة لأعمال التقييم والتفتيش (2 برتبة ف-5، و 3 ف-4، و 3 ف-3 ووظيفة واحدة ف-2) والتحقيق (وظيفة واحدة برتبة ف-3)، وباحثا مساعدا أقدم (خ ع-7)، و 8 موظفين من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)، منهم 4 عُينوا باحثين مساعدين في عدة مشاريع محددة، و 4 يقدمون الدعم للوحدة في مجالات الإدارة وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الوثائق والتحرير وغير ذلك من أشكال الدعم. وبالإضافة إلى ذلك، وافقت حكومة ألمانيا على الاستمرار في توفير موظف مهني مبتدئ برتبة ف-2 لمدة سنتين إضافيتين ابتداءً من تشرين الأول/أكتوبر 2011، مما يكفل دعماً كاملاً خلال السنة. واستمرت الوحدة أيضا في تنفيذ برنامجها الفعّال للتدريب الداخلي دعماً لتنفيذ برنامج العمل عند الحاجة. وقد أسفر ذلك عن توفير موارد تدريب خلال السنة تكفي لتغطية نحو 80 شهر عمل. وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر، كان معدل الشغور في الوحدة صفر في المائة. 
	71 - واستمر بذل الجهود الرامية إلى تطوير قدرات الموظفين ومهاراتهم الفنية خلال السنة. وفي المتوسط، استفاد كل موظف من خمسة أيام من التدريب، مما يعني بلوغ الهدف الذي حددته الأمم المتحدة. وركزت حلقة عمل داخلية أدارها خبير استشاري خارجي على موضوع ”التوصل إلى استنتاجات متينة ووضع توصيات مفيدة“. واستُخدم التداول بالفيديو وعقدت حلقات دراسية على شبكة الإنترنت في عدد من الدورات التدريبية بتكلفة منخفضة جداً. وحضر موظفان دورة تدريب داخلية في مجال التقييم دامت أسبوعاً واحداً، وحضر موظف واحد دورة تدريبية متخصصة في مجال التحقيقات، وشارك ثلاثة من أكبر الموظفين في برنامج تنمية القدرات القيادية (مد-1 و مد-2) وفي برنامج تطوير الإدارة (ف-4 و ف-5).
	72 - وفيما يتعلق بالموارد المالية، فإن المخصصات من الميزانية العادية لعام 2011 بلغت 14 مليون دولار، منها 13 مليون دولار (93 في المائة) لتغطية تكاليف الموظفين، مع تخصيص الباقي للسفر (800 550 دولار) ولتغطية التكاليف الأخرى غير المتصلة بالموظفين (500 236 دولار). وكما سبق ذكره، فإن هذه الموارد لا تكفي لتلبية جميع الاحتياجات البرنامجية. 
	73 - ولم ترد في عام 2011 أي تبرعات جديدة خارجة عن الميزانية. غير أنه قُدمت في عام 2010 موارد لتغطية بعض تكاليف السفر وحلقات العمل من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام المنبثقة عن إدارة عمليات حفظ السلام، وحكومة النرويج. 74 - وأدرجت الأمانة في خطة عملها الاستراتيجية الداخلية لعام 2011، هدف تحسين إدارة المعارف وتبادلها كأحد أهدافها الاستراتيجية الرئيسية. وفي إطار هذا الهدف العام، يمثل استكمال الموقع الشبكي الحالي وتحديثه عنصرا حاسما في الاستراتيجية الجديدة للاتصالات. أما بالنسبة لعام 2012، فسوف تتمثل الأهداف الاستراتيجية الرئيسية في ما يلي: ضمان الإنجاز التام والمرضي لمشروعي تكنولوجيا المعلومات؛ وعقد اجتماع وتنظيم تدريب لجهات التنسيق المعنية بنظام تتبع التوصيات على شبكة الإنترنت؛ وتقليص الوقت اللازم لاستعراضات المعايير؛ ونشر استراتيجية الاتصالات وإنشاء آليات محسنة لضبط النوعية. 
	طاء - مسائل أخرى 
	التحقيقات

	75 - إن الوحدة، بوصفها الهيئة الخارجية والمستقلة الوحيدة المعنية بالرقابة على صعيد منظومة الأمم المتحدة، مكلفة، من بين مهام أخرى، بإجراء التحقيقات. وعيّنت الوحدة موظفين معنيين بالتحقيقات على النحو المنصوص عليه في المادة 8 من نظامها الأساسي. واعتمدت مبادئ التحقيقات وسياساتها في عام 2008 التي تتماشى بوجه عام مع المبادئ التي اعتمدها مؤتمر المحققين الدوليين والتي تحدد طابع التحقيقات التي تعتزم الوحدة إجراءها ونطاقها، وذلك على نحو ما طلبته الجمعية العامة في قرارها 62/246. وعُينت ضابطة تحقيقات في عام 2010 واستهلت مهامها في عام 2011 لتساعد المفتشين في إجراء تحقيقاتهم.
	76 - وفي حزيران/يونيه 2009، اعتمد مؤتمر المحققين الدوليين الصيغة المنقحة من المبادئ التوجيهية الموحدة للتحقيقات، وهي وثيقة مقبولة دولياً تحدد معايير للتحقيقات التي تجريها المنظمات الدولية والمؤسسات المتعددة الأطراف. وفي ضوء ذلك، تعكف الوحدة على تحديث المبادئ والسياسات الخاصة بتحقيقاتها. وقد تلقت الوحدة في غضون ذلك عدداً من الادعاءات المتعلقة بسلوك أفراد تابعين لعدد من المنظمات الدولية. ولا يزال التقييم الأولي جارياً لتحديد مدى الحاجة إلى إجراء تحقيقات كاملة. 
	توحيد الأداء

	77 - شاركت الوحدة، من خلال مشاركة أحد مفتشيها في فريق التقييم الإداري، في التقييم المستقل للدروس المستفادة من مبادرة ”توحيد الأداء“. ومع أن أمانة الوحدة رفضت عرضاً بتولي مهام أمانة الفريق، فإنها استضافت مناسبتين للفريق نظمتا في جنيف في عام 2011.
	آلية التقييم على نطاق المنظومة

	78 - شاركت الوحدة أيضاً في المناقشات المتعلقة بتحديد آلية للتقييم على نطاق المنظومة، على نحو ما طلبته الجمعية العامة في قرارها 64/289، من خلال إعداد ورقة موقف وتقديمها إلى اللجنة الثانية. وشارك الأمين التنفيذي في فريق مرجعي شكّلته نائبة الأمين العام وحضر في تشرين الأول/أكتوبر أول حلقة عمل من أصل اثنتين نُظمتا في نيويورك بتيسير من خبيرين استشاريين مستقلين وانصب التركيز فيهما على استحداث آلية للتقييم على نطاق المنظومة. وفي اجتماعات مع هذين الخبيرين الاستشاريين، كررت الوحدة تأكيد موقفها وهو أن المطلوب تعزيز الآليات الموجودة، بما فيها على وجه الخصوص، وحدة التفتيش المشتركة. وتتطلع الوحدة إلى نتائج هذه العملية التي سيعرضها الأمين العام على الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين. 
	التأشيرات

	79 - طلبت الجمعية العامة، في قراراتها 62/246، و 63/272، و 64/262، من الوحدة إبقاءها على علم بأي صعوبات أو تأخيرات تواجهها في الحصول على تأشيرات الدخول لسفر بعض مفتشيها وأعضاء أمانتها في مهام رسمية. وسُجلت مجدداً في عام 2011 حوادث تسببت في تأخيرات أسفرت عن زيادات في التكلفة لم يكن لها لزوم.
	الفصل الثاني
	برنامج العمل لعام 2012 
	80 - وفقاً لقرار الجمعية العامة 61/260، الذي قررت فيه الجمعية العامة أن تنظر، في آن واحد، في التقرير وبرنامج العمل السنويين لوحدة التفتيش المشتركة في الجزء الأول من دوراتها المستأنفة، بدأت الوحدة إعداد برنامج عملها لعام 2012 في حزيران/يونيه 2011، بدعوة المنظمات المشاركة وهيئات الرقابة إلى تقديم مقترحاتها بنهاية آب/أغسطس. 
	81 - ونظرت الوحدة في 32 موضوعا جديدا اقترحتها المنظمات المشاركة وفي 3 مواضيع اقترحتها هيئات الرقابة. وقدمت ثلاثة من المقترحات الواردة من المنظمات المشاركة بموجب تكليف صادر عن الهيئات التشريعية لتلك المنظمات. ووردت 5 طلبات من مصادر أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، جرى النظر في 5 مقترحات داخلية و 7 بنود مدرجة في القائمة، ليصل بذلك مجموع المقترحات قيد النظر إلى 52 مقترحاً، منها 38 موضوعاً يتعلق بالمنظومة بأسرها و 3 مواضيع تتعلق بعدة منظمات. وقامت الوحدة أيضا بفرز أولي للملفات من أجل إجراء 7 استعراضات محتملة للتنظيم والإدارة في المنظمات المشاركة. 
	82 - وفي إطار عملية تشاور مع هيئات الرقابة والتنسيق الأخرى، جرى تبادل قائمة المقترحات المقدمة لعام 2012 وقائمة البنود مع تلك الهيئات التي كانت قد دُعيت إلى تقديم تعليقاتها وتصنيفاتها فيما يتعلق بالمواضيع المقترحة. وجرت أيضاً استشارة المنظمات المشاركة، ودعوتها إلى الإدلاء بتعليقاتها والإعراب عن أولوياتها وأفضلياتها فيما يتعلق بالمقترحات المقدمة لعام 2012. وجرى النظر في تلك التصنيفات والتعليقات لدى قيام الوحدة بصوغ برنامج عملها لعام 2012 في دورتها الشتوية. وقامت الوحدة كذلك بإطلاع مجلس مراجعي الحسابات ومكتب خدمات الرقابة الداخلية على البرنامج المؤقت، وذلك أثناء الاجتماع الثلاثي الذي عُقد في كانون الأول/ديسمبر 2011.
	83 - ونظرت الوحدة في 52 مشروعا محتملا واختارت منها 12 مشروعا()، 7 منها تتعلق بالمنظومة بأسرها، ومشروع واحد يتعلق بعدة منظمات، وثلاثة مشاريع تتعلق باستعراض التنظيم والإدارة في منظمة واحدة، ويعالج مشروع واحد مسألة محددة في منظمة واحدة. ومن هذه المشاريع، إجراء استعراضين في منظمتين منفردتين واستعراض واحد على نطاق المنظومة بموجب تكليف صادر عن الهيئات التشريعية للمنظمات المعنية.
	ألف - الشؤون التنظيمية والإدارية واستعراض تطبيق اللامركزية في منظمة الصحة العالمية
	84 - قامت الوحدة باستعراض الشؤون التنظيمية والإدارية لمنظمة الصحة العالمية في عام 2001، وكانت قد تناولت تطبيق اللامركزية في المنظمة في تقرير صدر في عام 1993. وعقب الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للمنظمة المعقودة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 بشأن إدخال إصلاحات على المنظمة، طُلب من الوحدة مراجعة المسائل التي تناولتها في تقريريها السابقين(). وسيمثل استعراض الشؤون التنظيمية والإدارية المطلوب والتقرير المنفصل المتعلق بتحليل اللامركزية مساهمتين في عملية الإصلاح الجارية في المنظمة، والتي تتناول التحديات في مجالات الأعمال الأساسية، والحوكمة، والتمويل، وسياسات الموارد البشرية وإدارتها. أما بالنسبة لتطبيق اللامركزية، فإن عملية الإصلاح تسعى إلى إيجاد سُبل لتحسين تنظيم الأعمال في المنظمة على المستوى العالمي والإقليمي والقطري.
	باء - استعراض الشؤون التنظيمية والإدارية للوكالة الدولية للطاقة الذرية
	85 - تقوم الوحدة، وفقاً لنظامها الأساسي، بإجراء استعراضات منتظمة للشؤون التنظيمية والإدارية للمنظمات المشاركة. وتقرر إجراء الاستعراض الأول للوكالة في عام 2012. وهو يهدف إلى تحديد مجالات تحسين الإجراءات التنظيمية والإدارية المتوخاة في الوكالة في إطار عمليات الإصلاح الجارية. ومن بين المجالات التي سيركز عليها الاستعراض الحوكمة، وتخطيط البرامج وتصميمها وتنفيذها، والإدارة المالية والتنفيذية، وإدارة الموارد البشرية، والميزانية، والرقابة.
	جيم - عملية التثبت من المستندات في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة
	86 - يقوم الاستعراض، الذي نبع من اقتراح تقدمت به إدارة الدعم الميداني، على نتائج استعراض التعيينات الذي يشير إلى أن عمليات التثبت من المستندات قبل التعيين لا تُؤدى بشكل منتظم وموحد في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وأن عملية التثبت تختلف اختلافاً كبيراً من منظمة إلى أخرى. وسينظر الاستعراض في السياسات ذات الصلة، والإجراءات والترتيبات، بما في ذلك الاستعانة بمصادر خارجية، وسيقيّم الفروق وأوجه القصور وسيحدد أفضل الممارسات، مع السعي إلى منع الازدواجية وعدم الاتساق في تطبيق المعايير المختلفة، وذلك بهدف مواءمة السياسات والممارسات في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة وتنسيقها.
	دال - استعراض متابعة منظمة السياحة العالمية
	87 - أجرت الوحدة، في عام 2009، استعراضاً للشؤون التنظيمية والإدارية لمنظمة السياحة العالمية (JIU/REP/2009/1) قُدم إلى المجلس التنفيذي للمنظمة لدى اجتماعه في مالي في أيار/مايو 2009، ثم في وقت لاحق من هذه السنة إلى جمعيتها العامة المعقودة في كازاخستان. وحتى الآن، تؤكد المنظمة أن التوصيات الواردة في تقرير الوحدة لا تزال قيد النظر. ومع ذلك أقرت المنظمة بأن الوحدة قدمت توجيهات مفيدة لكل من الأمانة العامة والدول الأعضاء في إعداد ”كتاب أبيض“ كُلف الأمين العام للمنظمة بإعداده، وأقرته الجمعية العامة للمنظمة المعقودة في جمهورية كوريا في تشرين الأول/أكتوبر 2011، والذي وردت فيه توصيات بإدخال تغييرات جذرية على طريقة عمل المنظمة. وسيقيّم استعراض عام 2012 حالة تنفيذ توصيات الاستعراض السابق.
	هاء - دفع مبلغ إجمالي بدلاً من الاستحقاقات
	88 - ينظر استعراض دفع مبلغ إجمالي بدلاً من الاستحقاقات الذي اقترحته في الأصل إدارة الشؤون الإدارية بالأمانة العامة للأمم المتحدة، وبدعم من 13 منظمة مشاركة، في التطبيق، حالياً واحتمالاً في المستقبل، لخيار دفع مبلغ إجمالي بدلاً من الاستحقاقات الحالية لتحديد ما إذا كان استخدامه يوفر في النفقات العامة، ويقلل من البيروقراطية، ويوفر قدراً أكبر من المرونة للموظفين دون أيّ أثر مالي كبير. وسينظر في الحاجة إلى تنسيق الإجراءات الحالية لإسناد المبالغ الإجمالية، وإلى وضع معايير مقبولة ومتسقة لمقاييس الاحتساب والقواعد الإجرائية، وخصوصاً لكفالة تحقيق العدالة للموظفين العاملين في مختلف مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما الموجودين في مركز العمل نفسه.
	واو - تقييم شبكة الأمم المتحدة للمحيطات
	89 - دعت الجمعية العامة، في قرارها 66/231، وحدة التفتيش المشتركة إلى استعراض شبكة الأمم المتحدة للمحيطات وذلك بهدف تعزيز آلية التعاون والتنسيق في شؤون المحيطات وقانون البحار، وعرض نتائج الاستعراض على الجمعية في دورتها السابعة والستين. وفي الآن نفسه، تلقت الوحدة اقتراحاً من الأمانة العامة للأمم المتحدة لبرنامج عمل الوحدة في عام 2012 لاستعراض شبكة الأمم المتحدة للمحيطات وذلك بهدف توفير مدخلات لإصلاح الآلية من أجل تعزيز اتساق أعمال الأمم المتحدة وتنسيقها في مجال المحيطات. وسيكون الهدف من التقييم هو دراسة الآلية المشتركة بين الوكالات لشبكة الأمم المتحدة للمحيطات، واقتراح توصيات ملموسة لتحسين كفاءتها وفعاليتها التنسيقيتين. وتصب عملياً النتائج والاستنتاجات والتوصيات الواردة في التقييم في مراجعة اختصاصات شبكة الأمم المتحدة للمحيطات.
	زاي - ترتيبات دوام مرنة في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة
	90 - سينظر الاستعراض، الذي اقترحته المنظمة العالمية للملكية الفكرية، في مختلف ترتيبات الدوام المرنة على نطاق منظومة الأمم المتحدة بأسرها، والسياسات المطبقة، والآثار العملية للترتيبات المتفاوتة على الموظفين والإدارة والمنظمة. وسيسعى الاستعراض إلى تحديد كل من الثغرات وأفضل الممارسات في ترتيبات الدوام المرنة القائمة ومعرفة ما إذا كان ثمة ترتيبات أخرى مماثلة يمكن أن تنسجم مع منظومة الأمم المتحدة.
	حاء - إدارة السجلات والمحفوظات داخل الأمم المتحدة
	91 - سينظر المشروع في التطبيق الفعّال للسياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة السجلات والمحفوظات في مختلف كيانات الأمم المتحدة (الأمانة العامة، واللجان الإقليمية، والصناديق والبرامج، وبعثات حفظ السلام، وغيرها). ويمكن أن تختلف الترتيبات التنظيمية والإدارية للخدمات المخصصة، والموارد المخصصة والتحديات التي تواجهها كيانات الأمم المتحدة في هذا المجال الاستراتيجي اختلافاً كبيراً مع احتمال ألاّ تُفهم بشكل متسق السياسات ذات الصلة و/أو تطبيقها، مما يؤدي إلى فقدان معلومات قيّمة ينبغي الحفاظ عليها واستغلالها لضمان الذاكرة المؤسسية وزيادة الفعالية التنظيمية. ويمكن لسياسة واضحة ومطبقة بشكل متسق لإدارة المحفوظات تيسير تسليم الملفات إلى الموظفين عند تغيير مقر العمل/الوظيفة أو عند مغادرة منظمتهم. ويعتزم المفتش مقارنة التحديات والحلول المنفذة وتقييمها وفق أحدث الممارسات المتبعة في هذا المجال في كل من القطاع العام والقطاع الخاص، مع مراعاة التطور السريع للتقنيات المستخدمة.
	طاء - تقييم السياسات والممارسات في مجال استخدام الاتفاقات الطويلة الأجل في مشتريات منظومة الأمم المتحدة
	92 - في السنوات الأخيرة، كان استخدام الاتفاقات الطويلة الأجل في منظمات الأمم المتحدة في تصاعد مستمر. والهدف من الدراسة هو تقييم السياسات والممارسات ذات الصلة وتحديد أفضل الممارسات والدروس المستفادة في استخدام الاتفاقات الطويلة الأجل وذلك بهدف تقديم توصيات لتحسينها. وستوفر هذه الدراسة أيضاً جرداً للاتفاقات الطويلة الأجل في المنظومة، يشمل عددها، وأنواعها، وطرقها ومستوى استخدامها. أما العنصر الهام الآخر من هذه الدراسة فسيكون تقييم الاستخدام على نطاق المنظومة كلها أو استخدام وكالات متعددة للاتفاقات الطويلة الأجل. ويمكن أن يتيح استخدامها السليم بعض الفرص مثل استخدام الترفيع في حجم المشتريات لتخفيض الأسعار والحصول على أفضل شروط التسليم والصيانة داخل المنظمات وعلى صعيد المنظومة. ومع ذلك، فقد يتطلب الاستخدام الأمثل للاتفاقات الطويلة الأجل تخطيطاً جيداً للمشتريات بما في ذلك توحيد مواصفات المنتجات وتجميع الطلبات، فضلاً عن صياغة دقيقة لشروط العقود. ومن أجل الحصول على فائدة قصوى من الاتفاقات الطويلة الأجل من المهم تقييم أدائها، وتحديد أفضل الممارسات والدروس المستفادة.
	ياء - تحليل مقارن لاستخدام نظم تخطيط موارد المؤسسات في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة
	93 - تختلف نظم تخطيط موارد المؤسسات المعتمدة في إطار منظومة الأمم المتحدة اختلافاً كبيراً بين المنظمات، ويرجع ذلك جزئياً إلى الاختلافات في ممارسات الأعمال. وسيقوم المشروع بتحليل أوجه النجاح والفشل في تنفيذ نظم تخطيط موارد المؤسسات في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، ووضع معايير لتنفيذها على نحو فعّال. وسيسعى الاستعراض إلى تحديد فرص التبادل على نطاق المنظومة وتنسيق عمليات تخطيط موارد المؤسسات داخل المنظمات وتوحيدها، وتبادل الخدمات أو دمج عناصر من النظم، من أجل تحقيق أقصى قدر من التآزر بين المنظمات، والحد، في المستقبل، من تكاليف وضع مثل هذه النظم وتشغيلها.
	كاف - الاستعراض على نطاق المنظومة كلها للبرمجة المشتركة والترتيبات الإدارية للأنشطة التنفيذية في منظومة الأمم المتحدة
	94 - سيقيّم الاستعراض، الذي اقترحه في الأصل مجلس مراجعي الحسابات ومكتب الفاو لآسيا والمحيط الهادئ، فعالية وكفاءة الترتيبات في تحقيق أهداف التنمية للبرامج المشتركة ومقاصدها، والأثر على المستفيدين المستهدفين، وسيسعى إلى تبسيط الإجراءات وتحسين التعاون والتنسيق بين المنظمات وبين منظومة الأمم المتحدة ونظرائها أو شركائها. وسيستعرض البرامج والترتيبات الإدارية التي يتولى مكتب تنسيق العمليات الإنمائية التابع للبرنامج الإنمائي إدارتها. ويهدف الاستعراض إلى تحديد الدروس الفنية ونشرها، والممارسات الرشيدة المستفادة في اتخاذ إجراءات إصلاحية للحد من ازدواجية الأنشطة وتكاليف المعاملات، فضلاً عن تعزيز الاتساق والمساءلة في أنشطة الأمم المتحدة التنفيذية من أجل التنمية.
	المرفق الأول
	إطار وحدة التفتيش المشتركة الاستراتيجي المنقّح للفترة 2010-2019
	مقدمة

	1 - عرضت وحدة التفتيش المشتركة على الدول الأعضاء إطارها الاستراتيجي الطويل الأجل للفترة 2010-2019 في تقريرها السنوي لعام 2009 (A/63/34 and Corr.1). وسلمت الجمعية العامة في الفقرة 17 من قرارها 63/272 باضطلاع الوحدة بوضع نهج لاستراتيجية متوسطة الأجل وطويلة الأجل للفترة 2010-2019، وقررت النظر في أي موارد مرتبطة بتنفيذ الاستراتيجية في سياق الميزانيات البرنامجية المقبلة. ومع ذلك لم ينتج عن مشروعي الميزانية اللاحقين اللذين أعدتهما الوحدة زيادة في الموارد المتوقعة والضرورية رغم العديد من القرارات التي دعت الأمين العام إلى إدراج الاحتياجات من الموارد المناسبة المرتبطة بتنفيذ الأجزاء ذات الصلة من هذه الاستراتيجية. وبناءً على طلب الدول الأعضاء الوارد في قراري الجمعية العامة 64/262 (الفقرة 14) و 65/270 (الفقرة 6)، قررت الوحدة أن تقوم باستكمال استراتيجيتها المتوسطة الأجل والطويلة الأجل للفترة 2010-2019 وتحسينها، مع مراعاة التغيرات التي تطرأ على البيئة التي تضطلع فيها الوحدة بأنشطتها والتحديات التي تواجهها.
	2 - وينبغي قراءة الاستراتيجية المستكملة بالتزامن مع الاستراتيجية المقدمة في الأصل. فهي تبيِّن أساسا أن الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف المقررة للعقد لم يجر الحصول عليها بعدُ. وتقوم الاستراتيجية المستكملة على الخبرة المكتسبة خلال السنتين الأوليين من تنفيذها، وتجسِّد أيضاً التحديات التي تواجهها منظومة الأمم المتحدة في وقت الاستكمال.
	التوجه العام والاستراتيجية الطويلة الأجل

	3 - ستظل الاستراتيجية الطويلة الأجل للوحدة، وهي تضع في اعتبارها أحكام نظامها الأساسي وبالخصوص الفصل الثالث، متأثرة إلى حد كبير باحتياجات الجهات المعنية الرئيسية وطلباتها. وستركز الوحدة أنشطتها في المستقبل على المجالات الرئيسية التي حُدِّدت بالاعتماد على الولايات الصادرة من الجمعية العامة والأجهزة التشريعية المختصة في الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية الأخرى في منظومة الأمم المتحدة. وتجسِّد الاستراتيجية كذلك الأحكام ذات الصلة الواردة في قرارات الجمعية العامة 62/226، و 62/246، و 63/272، و 64/262، و 65/270، التي طُلب فيها من الوحدة تركيز عملها على المسائل ذات الاهتمام المطروحة على نطاق المنظومة وذات الصلة بالمنظمات المشاركة وتقديم المشورة بشأن سُبل ضمان استخدام الموارد بكفاءة وفعالية أكبر في تنفيذ ولايات المنظمات. وبسبب شح الموارد لم يتسن للوحدة الاضطلاع برقابة مستقلة على بعثات حفظ السلام.
	الأهداف الاستراتيجية الطويلة الأجل

	4 - الأهداف الطويلة الأجل متأصلة في تحقيق مهمة الوحدة وولايتها، ولذا تظل دون تغيير، وهي:
	(أ) مساعدة الأجهزة التشريعية في المنظمات المشاركة على الاضطلاع بمسؤولياتها الإدارية فيما يختص بوظيفتها الرقابية على كيفية إدارة الأمانات للموارد البشرية والمالية والموارد الأخرى؛
	(ب) المساعدة على زيادة كفاءة وفعالية الأمانات المعنية في النهوض بالولايات التشريعية وتحقيق أهداف المهام المحددة للمنظمات؛
	(ج) العمل على زيادة التنسيق بين مؤسسات منظومة الأمم المتحدة؛
	(د) الوقوف على أفضل الممارسات واقتراح معايير للقياس وتسهيل تبادل المعلومات على نطاق المنظومة بأسرها.
	5 - ويتمثل الهدف الرئيسي للفترة 2010-2019 في تزويد مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بمعايير ومبادئ توجيهية محددة كي يتوفر لها ما يلي:
	(أ) مبادئ ونظم وآليات صارمة للمساءلة، بما في ذلك الرقابة، وإقامة العدل، والأخلاقيات؛
	(ب) ممارسات إدارية وتنظيمية للمنظومة محسنة ومنسقة في مجالات إدارة الموارد البشرية، والإدارة المستندة إلى النتائج، والمشتريات، والإدارة والتخطيط الاستراتيجيين، وإدارة المخاطر، والأمن والسلامة، وتكنولوجيا المعلومات؛
	(ج) تنسيق بشكل أفضل وفعالية أكبر للسياسات، والاستراتيجيات، والتعاون على تحقيق الأهداف المتفق عليها دولياً، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛ والتعاون فيما بين بلدان الجنوب وبين الشمال والجنوب؛ والمساعدات الإنسانية، وما بعد النزاع، والإنمائية؛ والمسائل البيئية؛ و ”توحيد الأداء“؛ وما إلى ذلك؛
	(د) ترتيبات حوكمة محسّنة وأكثر فعالية.
	التخطيط المتوسط الأجل (2010-2015)

	6 - تشكل إنجازات الوحدة المتوقعة النتائج البالغة الأهمية التي يتعين أن تعززها الوحدة وتقيّمها على مدى السنوات الأربع الأولى التي يشملها الإطار الاستراتيجي. وتعزز مقترحاتُ إصلاح الوحدة التخطيطَ المتوسط الأجل الممتد على أربع سنوات، التي صدرت في استعراضها المتعمق لنظامها الأساسي وطرق عملها (A/58/343)، فضلاًً عن العديد من قرارات الجمعية العامة. ولذلك، فقد وضعت الأهداف المتوسطة الأجل التالية: (أ) تعزيز نظام متابعة تنفيذ التوصيات؛ و (ب) وضع برامج عمل استراتيجية سنوية تركز على المسائل المطروحة على نطاق المنظومة بأسرها؛ و (ج) استعراضات منتظمة لجميع المنظمات المشاركة؛ و (د) زيادة الجدوى والتوعية؛ و (هـ) تعزيز مؤهلات أمانة الوحدة وأدواتها:
	تعزيز نظام المتابعة

	7 - رحبت الجمعية العامة، في قرارها 65/270، بالجهود التي تبذلها الوحدة لإنشاء نظام متابعة شبكي لتتبع قبول التوصيات الصادرة عن الوحدة وتنفيذها، وأذنت بتمويله وتطويره في عام 2011. ويُعدّ تنفيذ نظام متابعة أكثر كفاءة وشفافية التزاماً من الوحدة على الأجل المتوسط، وهو يتضمّن إنجازات ملموسة متوقعة، على النحو المبين أدناه.
	توسيع منظور عمل الوحدة على نطاق المنظومة

	8 - تنفذ الاستراتيجية المتوسطة الأجل بواسطة برامج عمل متتالية للفترة من 2010 إلى 2013. وترى الوحدة أن تلبية احتياجات العملاء تتطلب من برامج عملها السنوية أن تركز على مجالات الاستراتيجية الطويلة الأجل من منظور شامل للمنظومة، وفقاً للولايات الصادرة عن الهيئات الإدارية. وقد يكون لولايات محددة وردت من الأجهزة التشريعية المختصة في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة المشاركة في الوحدة تأثير معين على برنامج العمل السنوي، إلاّ أن الأنشطة التي تضطلع بها الوحدة، في الأجل المتوسط، ينبغي أن تظهر تقدماً في اتجاه تحقيق الهدف الطويل الأجل.
	استعراضات الشؤون التنظيمية والإدارية المنتظمة للمنظمات المشاركة

	9 - ترى الوحدة أن من الضروري توخي نهج أكثر انتظاماً لاستعراض الشؤون التنظيمية والإدارية للمنظمات المشاركة، وتعتزم ضمان التغطية الكاملة لجميع المنظمات على مدى إطار زمني طويل الأجل، بدءًا بالكيانات التي لم يجر استعراضها بشكل كامل بعد؛ تليها المنظمات التي تم استعراضها بالفعل، مع تقديم التي استُعرضت أولاً. ولئن كان الهدف المثالي هو استعراض كل واحدة منها على الأقل مرة كل خمس سنوات، فإن الموارد الحالية لا تسمح إلاّ بإجراء استعراض دوري كل ثماني سنوات. ويشير الجدول أدناه إلى التواريخ التي خضعت فيها المنظمات المشاركة إلى آخر استعراض.
	10 - وعلى نحو ما تبين بالفعل أثناء الفترة 2010-2011، لا تعتبر المنظمات المشاركة والهيئات الإدارية استعراضات الشؤون التنظيمية والإدارية مفيدة فحسب وإنما تساعد هذه الاستعراضات على تعزيز فهم الوحدة للمنظمات المشاركة، بما يتيح لها تحقيق أحد مكونات مهمتها الرئيسية المتمثلة في تحديد أفضل الممارسات على نطاق المنظومة ونشرها.
	المنظمة
	السنة التي أُنجز فيها آخر استعراض
	ملاحظات
	منظمة الأمم المتحدة
	-
	لم يُجر بعدُ أيّ استعراض كامل. استعراض جزئي مقرر تنفيذه عام 2012 للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
	اليونيسيف
	-
	لم يُجر بعدُ أيّ استعراض كامل
	الأونكتاد
	2011
	الاستعراض قيد التنفيذ
	البرنامج الإنمائي
	-
	لم يُجر بعدُ أيّ استعراض كامل
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	-
	لم يُجر بعدُ أيّ استعراض كامل
	مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
	2004
	JIU/REP/2004/4
	برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
	-
	لم يُجر بعدُ أيّ استعراض كامل
	مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
	-
	استعراض جزئي في عام 1998. ولم يُجر بعدُ أيّ استعراض كامل
	المكتب المعني بالمخدرات والجريمة
	2010
	JIU/REP/2010/10
	صندوق الأمم المتحدة للسكان
	-
	لم يُجر بعدُ أيّ استعراض كامل
	برنامج الأغذية العالمي
	2009
	JIU/REP/2009/7
	الأونروا
	-
	لم يُجر بعدُ أيّ استعراض كامل ومن المقرر إجراء استعراض في عام 2014
	الفاو
	2002
	JIU/REP/2002/8
	الوكالة الدولية للطاقة الذرية
	-
	أول استعراض مقرر لعام 2012
	منظمة الطيران المدني الدولي
	2007
	JIU/REP/2007/5
	منظمة العمل الدولية
	1999
	JIU/REP/99/4
	المنظمة البحرية الدولية
	2007
	JIU/REP/2007/7
	الاتحاد الدولي للاتصالات
	2001
	JIU/REP/2001/3
	اليونسكو
	2011
	JIU/REP/2011/9
	اليونيدو
	2003
	JIU/REP/2003/1
	الاتحاد البريدي العالمي
	2008
	JIU/REP/2008/1
	منظمة الصحة العالمية
	2001
	JIU/REP/2001/5؛ تكليف بالمتابعة لعام 2012
	المنظمة العالمية للملكية الفكرية
	-
	استعراض جزئي في عام 2005 (JIU/REP/2005/1)؛ لم يُجر بعد أي استعراض كامل 
	المنظمة العالمية للأرصاد الجوية
	2007
	JIU/REP/2007/11
	منظمة السياحة العالمية
	2009
	JIU/REP/2009/1
	زيادة جدوى تقارير الوحدة ونشرها

	11 - ساعدت أول عملية تقييم ذاتي في عام 2008 الوحدة على فهم أفضل لتصورات الجهات المعنية للكيفية التي تضطلع وفقها الوحدة بأنشطتها وتحرز تقدماً في أداء مهمتها. وعلاوة على ذلك، ساهم أيضاً إدخال نظام تقييم لمواضيع مقترحة في وضع برنامج عمل يجسّد بصورة متزايدة أولويات المنظومة والهيئات التشريعية والإدارية. وتخطط الوحدة لاستخدام بيانات التقييم الذاتي والآراء المتصلة بالأداء لأغراض التخطيط المقبل، والمساءلة، والتعلم، واتخاذ القرارات. وسيعاد تصميم موقع الوحدة الشبكي لتيسير الوصول إلى التقارير وغيرها من منشورات الوحدة وتحسين إمكانيات البحث الكامل عنها. وسيُشرع في إجراء تقييم ذاتي في عام 2012.
	تعزيز مؤهلات موظفي الوحدة وأدوات تقييمهم

	12 - يعتبر تطوير مهارات الموظفين عن طريق برامج تدريب مناسبة خارجية و/أو داخلية عنصراً أساسياً في الاستراتيجية المتوسطة الأجل. وسيستمر تقديم التدريب إلى الموظفين في أحدث تقنيات التقييم، إضافة إلى المهارات الفنية الأخرى. وعلاوة على ذلك، سيجري إعداد مواد توجيهية داخلية، وتدقيق منهجية الاستعراضات واستراتيجيتها وصرامتها المهنية.
	الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز المتوسطة الأجل (بحلول عام 2015)

	13 - تتمثل الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز المتوسطة الأجل فيما يلي:
	(أ) تعزيز نظام المتابعة المتعلق بقبول التوصيات وتنفيذها
	’1‘ نظام معلومات شبكي جديد لمتابعة التوصيات المقدَّمة
	الهدف ذو الصلة: نظام جديد للأجهزة التشريعية والأمانات يكون جاهزاً للتشغيل الكامل بحلول نهاية عام 2012
	’2‘ معدل قبول المنظمات المشاركة للتوصيات
	الهدف ذو الصلة: ينبغي ألاّ تقل النسبة المئوية لقبول التوصيات في الفترة المتوسطة الأجل عن 60 في المائة
	(ب) زيادة التركيز على نطاق المنظومة والتركيز الاستراتيجي لبرنامج عمل الوحدة:
	’1‘ عدد متوازن من التقارير المتعلقة بكل مجال من المجالات الاستراتيجية المحددة
	الهدف ذو الصلة: يجب أن تتصل كل التقارير الصادرة عن الوحدة بمجال واحد على الأقل من المجالات الاستراتيجية
	’2‘ النسبة المئوية للتقارير الشاملة للمنظومة بأسرها أو التقارير عن عدة منظمات الصادرة أثناء الفترة
	الهدف ذو الصلة: يجب أن تكون النسبة على الأقل 70 في المائة من مجموع عدد التقارير الصادرة في الفترة
	(ج) الاستعراض المنتظم للشؤون التنظيمية والإدارية للمنظمات المشاركة:
	’1‘ عدد استعراضات الشؤون التنظيمية والإدارية للمنظمات المشاركة
	الهدف ذو الصلة: تخضع جميع المنظمات المشاركة إلى استعراض واحد على الأقل مرة كل ثماني سنوات
	’2‘ عدد استعراضات الشؤون التنظيمية والإدارية للمنظمات المشاركة
	الهدف ذو الصلة: استعراضان على الأقل سنوياً
	(د) زيادة جدوى تقارير الوحدة ونشرها:
	’1‘ النسبة المئوية لبرنامج العمل الذي يستند إلى المقترحات و/أو العروض التي تُقدِّمها الدول الأعضاء و/أو هيئات الرقابة و/أو المنظمات المشاركة
	الهدف ذو الصلة: نسبة 75 في المائة
	’2‘ عدد زوار موقع الوحدة المنقح
	الهدف ذو الصلة: أن تبلغ زيارات الموقع 000 100 زيارة في السنة
	(هـ) تعزيز مؤهلات وتقييم موظفي الوحدة وأدوات تقييمهم:
	متوسط عدد أيام التدريب ذي الصلة سنوياً
	الهدف ذو الصلة: 10 أيام على الأقل لكل موظف من الفئة الفنية
	وضع البرامج القصيرة الأجل

	14 - لا يُعدّ وضع البرامج القصيرة الأجل وإعداد تقارير الأداء على المدى القصير جزءًا من هذا الإطار؛ ولذلك ستواصل الوحدة استخدام برنامج عملها السنوي، وخطة عمل استراتيجية للأمانة، وتقارير الأداء ذات الصلة.
	15 - وتجدر الإشارة إلى أن الوحدة تبذل ما في وسعها لربط برنامجها المتوسط الأجل، بما في ذلك الإنجازات المتوقعة والأهداف المرتبطة بها، بأنشطتها في المدى القصير. ويجري ذلك من خلال ترتيب أهداف مفيدة ومترابطة على اختلاف مراتبها وصولاً إلى الأهداف الفردية التي يتعين أن تنعكس في تقييم أداء الموظفين.
	الموارد

	16 - إن تنفيذ الاستراتيجية الواردة أعلاه في كل من الأجلين الطويل والمتوسط يتطلب أموراً منها توافر الموارد المناسبة، البشرية منها والمالية. وبالنظر إلى أن الأمم المتحدة تخصص الموارد على أساس فترات من سنتين، تفترض الوحدة أن الموارد اللازمة لتنفيذ استراتيجيتها في الأجلين الطويل والمتوسط ستكون متاحة في الوقت المناسب. ومن الأمور الأساسية على وجه الخصوص ضمان الاتساق والتوافق بين القرارات المتعلقة بإعداد الميزانيات ووضع البرامج (كأن تكون أيّ تخفيضات في الميزانية مطابقة لتخفيضات محددة في البرامج). وتسبب أيضاً اتساع التغطية على نطاق المنظومة في ازدياد العبء على ميزانية الوحدة أكثر مما مضى. ومن ثم تؤكد الوحدة ضرورة انسجام الأهداف الطويلة الأجل مع الموارد المناسبة.
	المرفق الثاني
	تكوين وحدة التفتيش المشتركة
	1 - كان تكوين الوحدة لعام 2011 على النحو التالي (تنتهي فترة ولاية كل عضو في 31 كانون الأول/ديسمبر من السنة المشار إليها بين قوسين):
	محمد منير زهران (مصر)، الرئيس (2012)
	تادانوري إينوماتا (اليابان)، نائب الرئيس (2014)
	جيرار بيرو (فرنسا) (2015)
	نيكولاي ف. تشولكوف (الاتحاد الروسي) (2012)
	بابا لويس فال (السنغال) (2015)
	إيفن فونتين أورتيزس (كوبا) (2012)
	إستفان بوستا (هنغاريا) (2015)
	إنريكي رومان - موري (بيرو) (2011)
	جيهان ترزي (تركيا) (2015)
	م. ديبورا واينز (الولايات المتحدة الأمريكية) (2012)
	يشان جانغ (الصين) (2012)
	2 - وانتخبت الوحدة، وفقاً للمادة 18 من نظامها الأساسي، التي تنص على أن تنتخب الوحدة كل سنة من بين مفتشيها رئيساً ونائباً للرئيس، في 2 كانون الأول/ديسمبر عام 2011 محمد منير زهران (مصر) لمنصب الرئيس، وإستفان بوستا (هنغاريا) لمنصب نائب الرئيس، لعام 2012. وعيّنت الجمعية العامة أيضاً، عقب استقالة رومان موري المبكرة، في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2011 قبل نهاية فترة ولايته، خورخي ت. فلوريس كاييخاس (هندوراس) في 24 كانون الأول/ديسمبر 2011، ليحل محله، وذلك اعتباراً من كانون الثاني/يناير عام 2012.
	المرفق الثالث
	خطة العمل لعام 2011: حالة تنفيذ المشاريع (في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011)
	النوع(أ)
	العنوان
	برنامج عمل السنة
	تاريخ البداية الفعلية
	الرمز/تاريخ النهاية المتوقعة 
	ف
	استعراض الشؤون التنظيمية والإدارية للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	2011
	تشرين الثاني/نوفمبر 2011
	الربع الثالث من عام 2012 
	ع ن م
	أطر المساءلة في منظومة الأمم المتحدة
	2011
	شباط/فبراير 2011
	JIU/REP/2011/5
	ع ن م
	وظيفة التحقيقات في منظومة الأمم المتحدة
	2011
	شباط/فبراير 2011
	JIU/REP/2011/7
	ع ن م
	إدارة الإجازات المرضية في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة
	2011
	شباط/فبراير 2011
	الربع الأول من عام 2012
	ع ن م
	السياسات والممارسات الاستشارية الفردية في منظمات الأمم المتحدة
	2011
	آب/أغسطس 2011
	الربع الثاني من عام 2012
	ع ن م
	إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة
	2011
	كانون الثاني/يناير 2011
	JIU/REP/2011/9
	ع ن م
	تعيين الموظفين في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة
	2011
	شباط/فبراير 2011
	الربع الأول من عام 2012
	ع ن م
	استعراض التخطيط الاستراتيجي في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة
	2011
	تشرين الثاني/نوفمبر 2011
	الربع الثالث من عام 2012
	ع ن م
	استمرارية العمل في منظومة الأمم المتحدة
	2011
	شباط/فبراير 2011
	JIU/REP/2011/6
	ع م 
	العلاقات بين الموظفين والإدارة في الوكالات المتخصصة ونظام الأمم المتحدة الموحد
	2011
	آب/أغسطس 2011
	الربع الثاني من عام 2012
	ع ن م
	السلامة والأمن(ب)
	2010
	ألغي
	ألغي
	ع ن م
	تقييم نطاق عمل الأمم المتحدة في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام، وتنظيمه وفعاليته والنهج المتبع فيه
	2011`
	أيار/مايو 2011
	JIU/REP/2011/11
	ع ن م
	تعدد اللغات في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة: حالة التنفيذ
	2010
	شباط/فبراير 2010
	JIU/REP/2011/4
	ع ن م
	الخدمة الطبية في منظومة الأمم المتحدة
	2010
	شباط/فبراير 2010
	JIU/REP/2011/1
	ع ن م
	إصلاح نظام المشتريات في منظومة الأمم المتحدة
	2010
	أيلول/سبتمبر 2010
	JIU/NOTE/2011/1
	ع ن م
	تمويل العمليات الإنسانية في منظومة الأمم المتحدة
	2010
	آذار/مارس 2010
	الربع الأول من عام 2012
	ف
	استعراض الشؤون التنظيمية والإدارية للأونكتاد
	2010
	كانون الأول/ديسمبر 2010
	الربع الأول من عام 2012
	ع ن م
	التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في منظومة الأمم المتحدة
	2010
	آذار/مارس 2010
	JIU/REP/2011/3
	ف
	الشفافية في عملية اختيار وتعيين كبار المديرين في الأمانة العامة للأمم المتحدة
	2010
	آب/أغسطس 2010
	JIU/REP/2011/2 
	م ع
	العلاقات بين الموظفين والإدارة في إطار الأمم المتحدة
	2009
	تشرين الثاني/نوفمبر 2009
	JIU/REP/2011/10
	ف
	استعراض الشؤون التنظيمية والإدارية لليونسكو
	2009
	أيلول/سبتمبر 2009
	JIU/REP/2011/8
	(أ) (ف) منظمة منفردة؛ (ع ن م) على نطاق المنظومة؛ (ع م) عدّة منظمات.
	(ب) ألغي المشروع بسبب مغادرة المنسق المسؤول عن التقرير (انظر الفقرة 15 من هذا التقرير).
	المرفق الرابع
	نظر الهيئات التشريعية في تقارير وحدة التفتيش المشتركة المتعلقة بالمنظومة بأسرها الصادرة بين عامي 2008 و 2010(أ)
	الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها
	الوكالات المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية
	التقرير
	العنوان المختصر
	أرسلت لاتخاذ إجراء بشأنها في 
	الأمم المتحدة
	البرنامج الإنمائي
	صندوق السكان
	مكتب خدمات المشاريع
	اليونيسيف
	برنامج الأغذية العالمي
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	منظمة العمل الدولية
	الفاو
	اليونسكو
	منظمة الطيران المدني الدولي
	منظمة الصحة العالمية
	الاتحاد البريدي العالمي
	الاتحاد الدولي للاتصالات
	المنظمة العالمية للأرصاد الجوية
	المنظمة البحرية الدولية
	المنظمة العالمية للملكية الفكرية
	اليونيدو
	منظمة السياحة العالمية
	الوكالة الدولية للطاقة الذرية
	عدد التقارير التي لم يُنظر فيها
	JIU/REP/2008/2
	برامج الموظفين الفنيين المبتدئين
	22 كانون الأول/ ديسمبر 2008
	2
	JIU/REP/2008/3
	الإدارة البيئية
	24 شباط/فبراير 2009
	8
	JIU/REP/2008/4
	التنفيذ الوطني لمشاريع التعاون التقني
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