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 جملس التنمية الصناعية
 الدورة الثامنة والعشرون

 ٢٠٠٤مايو / أيار٢٧-٢٥ فيينا،
  من جدول األعمال املؤقت٨البند 
 

 أنشطة وحدة التفتيش املشتركة

 ر العامتقرير من املدي

، يفيد هذا التقرير عما قدَّمته وحدة التفتيش املشتركة من توصيات ذات     ١١-م/٢٤-عمـال مبقـرر اجمللس م ت ص        
 .٢٠٠٣صلة باليونيدو، والواردة يف تقاريرها خالل عام 

 

  مقدمـة
أصـبحت وحـدة التفتـيش املشـتركة هيئة فرعية تابعة            -١

. ٢٢-م/١-ص ت جمللـس التنمـية الصـناعية مبوجب مقرره م        
 خمطـط أويل ملتابعة توصيات      IDB.24/18وقـد ورد يف الوثـيقة       

ــرر م   ــيما بعـــد يف املقـ ــر فـ ــدة وأقـ . ١١-م/٢٤-ص ت الوحـ
ووفقــا لألحكــام الــيت يتضــمنها، ســتنظر دورة عاديــة واحــدة  

إال يف  (لـلمجلس كل سنة يف تقارير وحدة التفتيش املشتركة          
 ).حاالت معّينة

املشتركة ما جمموعه   وقـد أصـدرت وحـدة التفتـيش          -٢
ــناول هــذا     ٧ ــائق اجمللــس تت ــيقة مــن وث ــر مــنذ آخــر وث  تقاري

ــوع  ــوز١ املؤرخـــة IDB.27/19(املوضـ ). ٢٠٠٣يولـــيه / متـ
ويقـّدم هـذا التقرير تعليقات املنظمة على ما يتصل باليونيدو           
ــتقاريــر، إضــافــة إىل تقريــر حديــث العهــد عــن     مــن تلــك ال

املشــتركة املــتعلقة  حالــة مــتابعة توصــيات وحــدة التفتــيش     

ــنظومة األمــم     ــية واملشــتركة ملؤسســات م باخلدمــات العموم
، تكملــة لــلمعلومــات )JIU/REP.2002/12(املــتحدة يف فييــنا 

 .IDB.27/19واو من الوثيقة -الواردة يف الفصل األول

ووفقـا لنظام املتابعة، ترد املعلومات اخلاصة باالمتثال     -٣
ــتعلق بامل   ــيما ي ــية واملواضــيعية   لتوصــيات الوحــدة ف ســائل الفن

 .IDB.27/19ومتابعتها يف مرفق الوثيقة 
 

 أحدث تقارير وحدة التفتيش املشتركة
*JIU/REP/2003/1 

ــتحدة    اســتعراض التنظــيم واإلدارة يف مــنظمة األمــم امل
 )اليونيدو(للتنمية الصناعية 

__________________ 

 .تشري إىل تقرير ذي صلة مباشرة أو بعض الصلة باليونيدو *
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JIU/REP/2003/2 
 .استعراض عملية امليزنة يف األمم املتحدة

JIU/REP/2003/3 
: مـن نظـام األقـراص الضـوئية إىل نظـام الوثائق الرمسية            

 .حالة التنفيذ والتقييم

JIU/REP/2003/4 
دراسة حالة  : تعدديـة اللغات يف منظومة األمم املتحدة      

 .عن منظمة الصحة العاملية

JIU/REP/2003/5 

حتقيق هدف التعليم االبتدائي للجميع الوارد يف إعالن        
 .م التعاون يف ميدان التنميةحتديات جديدة أما: األلفية

JIU/REP/2003/6 
االســتعراض اإلداري ملفوضــية األمــم املــتحدة الســامية  

 .حلقوق اإلنسان

JIU/REP/2003/7 
 .تقييم برنامج متطوعي األمم املتحدة 

  
  تقارير وحدة التفتيش املشتركة -أوال

 ذات الصلة املباشرة باليونيدو
 

  منظمة  استعراض التنظيم واالدارة يف-ألف
  )اليونيدو(األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

 خالل السنوات القليلة املاضية، اضطلعت وحدة التفتيش        -٤
ــن االستعراضــات    ــلة م ــتركة بسلس ــيم واإلدارة يف  املش للتنظ

وكــان هــذا  . الوكــاالت املتخصصــة الــتابعة لألمــم املــتحدة    
 االسـتعراض هـو السـادس يف هـذه السلسلة وصدر يف الوثيقة            

IDB.27/19/Add.1 ٢٠٠٣يوليه / متوز١٦ املؤرخة. 

 صـدرت تعلـيقات املديـر العـام عـلى هـذا االستعراض يف               -٥
. ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٥ املؤرخة   IDB.27/19/Add.2الوثيقة  

كمــا عقــدت جلســة إعالمــية غــري رمســية للــدول األعضــاء يف 
، وّضـــح فـــيها كـــل مـــن  ٢٠٠٣أكـــتوبر / تشـــرين األول١٥

التفتــيش املشــتركة عــددا مــن املســائل،  األمانــة وممــثل وحــدة 
 كــــانون ٥-١(وأعربـــت الـــدورة العاشـــرة لـــلمؤمتر العـــام      

 عــــن ١٠-ق/١٠-يف القــــرار م ع) ٢٠٠٣ديســــمرب /األول
تقديـرها للجلسـة اإلعالمـية غـري الرمسية واملعلومات اإلضافية           

وأحاط . املقدمـة مـن األمانـة وممثـلي وحدة التفتيش املشتركة           
ته املـنظمة مـن اصـالحات وأشـار على          القـرار عـلما مبـا شـهد       

وجــه الــتحديد إىل اجنــازات املديــر العــام يف االجتــياز هبــا عــرب 
كما أحاط علما بشكل خاص     . حتّول تنظيمي وبرناجمي كبري   

باإلجـراءات املسـتخدمة يف تعـيني كـبار املديـرين وكذلـك مبا              
كمـا أدرك املؤمتر ما     . حتقـق يف جمـال حتسـني الـتوازن اجلـنائي          

ه املـنظمة من جهود مستمرة واجنازاهتا اهلامة يف إصالح          تـبذلــ 
 .وتدعيم إدارة املنظمة وقدرهتا التنفيدية

-م عواسـتجابة لطلـب املؤمتر العام الوارد يف القرار          -٦
، أجرى مكتب املراقب العام عملية      )د(، الفقـرة    ١٠-ق/١٠

وقُّدمـت النتائج يف معتكف     . تقديـر للعملـيات امليدانـية     /تقيـيم 
ــد يومـــي  اجمل ــباط١٠ و٩لـــس االداري الـــذي عقـ ــرباير / شـ فـ

ــيقة   . ٢٠٠٤ ــيم، تــورد الوث  IDB.28/6واســتنادا إىل هــذا التقي
ــية الالمركــزة إىل      توصــيات عــن أفضــل وســائل حتــريك عمل
املـيدان وزيـادة تعزيـز وترشـيد عملـيات املـنظمة امليدانـية، مع               

 .مراعاة املوارد املالية احملدودة املتاحة

دول األعضـاء بصورة منتظمة بشأن مسائل       وُتـبلَّغ الـ    -٧
ووردت يف . أخـــرى تـــتعلق باســـتمرار حتســـني ادارة املـــنظمة

ــيقة  ــربنامج    GC.10/CRP.5الوثــ ــن الــ ــية عــ ــات مبدئــ  معلومــ
وامليزانيتني القائمة على نتائج وعن مؤّشرات لألداء، كما ترد    

، IDB.28/2 (٢٠٠٣الـــتقرير الســـنوي معلومـــات أخـــرى يف 
وف ُتـــبلَّغ أي تطـــّورات أخـــرى إىل وســـ). الفصـــل الســـادس

 .دورات اجمللس القادمة
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وبغـية ضـمان اسـتقاللية املراقـب العام يف االضطالع            -٨
-مـن القرار م ع ) ه(عـلى الـنحو املبـّين يف الفقـرة       (بواجـباته   

جيــري إعــداد دســتور ملكتــب املراقــب العــام،      ) ١٠-ق/١٠
ع وسيصــدر يف شــكل نشــرة مــن املديــر العــام ُتوجَّــه إىل مجــي   

وسوف . املوظفـني يف املقـر ويف املـيدان وإىل البعـثات الدائمـة        
ُترسَّــخ االســتقاللية الالزمــة للمراقــب العــام مــن خــالل هــذا    

   .الدستور، وكذلك التقارير عن عمل املراقب العام
  تقرير عن اخلدمات العمومية واملشتركة-ثانيا

 يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة يف فيينا
(JIU/REP/2002/12)  

واو مــــن الوثــــيقة  -كمــــا جــــاء يف الفصــــل األول   -٩
IDB.27/19         ،توصـي وحدة التفتيش املشتركة، يف مجلة أمور ،

بـأن تطلـب اهليـئات التشـريعية للمنظمات الكائنة يف فيينا إىل             
رؤسـائها التنفـيذيني أن يقومـوا معـا بوضـع اقـتراحات إلنشاء         

يرد النص  و. وحـدة إداريـة واحـدة معنـية باخلدمات العمومية         
 .IDB.27/CRP.3الكامل للتوصيات يف الوثيقة 

وجتـــري مشـــاورات بصـــورة مســـتمرة مـــع مجـــيع        -١٠
املـنظمات الكائـنة يف فييـنا، غـري أنـه جتـدر مالحظة أن تركيز                
اخلدمــات العمومــية القائمــة يف إحــدى املــنظمات قــد يعــرِّض  
لـلخطر قدرهتـا عـلى تأديـة وظائفهـا األساسـية أو عـلى تقدمي                

 .ُمرضيةخدمات 

ــيع       -١١ ــبري جلم ــورات احلجــم الك ــيق وف ــن أجــل حتق وم
املـنظمات، وكذلـك لـتعزيز اخلدمات العمومية يف مركز فيينا           
الـدويل، بـدأت اليونـيدو تسـتخدم مكتـب السـفر الذي يقّدم              
خدمات ملكتب األمم املتحدة يف فيينا ومنظمة معاهدة احلظر         

   .الشامل للتجارب النووية
  طلوب من اجمللس اختاذه اإلجراء امل-ثالثا

ــيش     -١٢ ــدة التفتـ ــي لوحـ ــنظام األساسـ ــام الـ ــال بأحكـ عمـ
 من خمطط  ٩ والفقرة   ٤٨/٢٢١املشتركة وقرار اجلمعية العامة     

اليونـيدو األّويل ملتابعة توصيات وحدة التفتيش املشتركــة، رمبا      
يـــود اجمللـس أن حييـط علما باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة            

 .إرشادات بشأن اجراءات أخرىوأن يقّدم 
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