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 جملس التنمية الصناعية
 الدورة الثالثون

  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٣-٢٠فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت١١البند 

  
 أنشطة وحدة التفتيش املشتركة

 
 ير العامتقرير من املد
 

، يفـيد هذا التقرير عما قدمته وحدة التفتيش املشتركة من توصيات ذات             ١١-م/٢٤-عمـال مبقـرر الـس م ت ص         
 .٢٠٠٤صلة باليونيدو، والواردة يف تقاريرها خالل عام 

  
 احملتويات

الصفحة   الفقرات
.............................................................................................................مقدمة ٣-١ ٢

الفصل   
......................................... الصلة املباشرة باليونيدو  تقارير وحدة التفتيش املشتركة ذات   ٢١-٤ ٣  -أوال

٦-٤ ٣ 
قضايا املوارد: استعراض اتفاقات املقر اليت أبرمتها املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة       

....................................................(JIU/REP/2004/2)البشرية اليت متس املوظفني    
-ألف  

١٢-٧ ٤ 
JIU/REP/2004/5(املتحــدة سلسلـة التقاريــــر عن اإلدارة من أجـل النتائـج يف منظومـــة األمــم  

........................................)JIU/REP/2004/8وJIU/REP/2004/7  وJIU/REP/2004/6و
  -باء

١٦-١٣ ٨ .................................(JIU/REP/2004/9)ممارسات الشراء داخل منظومة األمم املتحدة     -جيم  
٢١-١٧ ٨ .......................(JIU/REP/2004/10)مواءمة شروط السفر يف منظومة األمم املتحدة برمتها     -دال  
٢٣-٢٢ ١١ ....................................................٢٠٠٥عمل وحدة التفتيش املشتركة لعام  برنامج    -ثانيا
......................................................................اإلجراء املطلوب من الس اختاذه   ٢٤ ١٢  -ثالثا
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 مقدمة

أصـبحت وحـدة التفتـيش املشـتركة هيـئة فرعـية تابعـة         -١
. ٢٢-م/١-لـس التنمـية الصـناعية مبوجب مقرره م ت ص          

 خمطـط أويل ملتابعة توصيات      IDB.24/18وقـد ورد يف الوثـيقة       
ــرر م ت ص  ا ــيما بعـــد يف املقـ ــر فـ ــدة وأُقـ . ١١-م/٢٤-لوحـ

ووفقــا لألحكــام الــيت يتضــمنها، ســتنظر دورة عاديــة واحــدة  
إال يف  (لـلمجلس كل سنة يف تقارير وحدة التفتيش املشتركة          

 ).حاالت معينة

وقــد أصــدرت وحــدة التفتــيش املشــتركة مــا جمموعــه   -٢
س تتناول  مـنذ أحـدث وثـيقة مـن وثائق ال      )١(عشـرة تقاريـر   

). ٢٠٠٤مــارس / آذار٩ املؤرخــة IDB.28/4(هــذا املوضــوع 
وتقـدم هذه الوثيقة تعليقات املنظمة على التقارير ذات الصلة          

 .املباشرة أو بعض الصلة باليونيدو

وحـــدة التفتـــيش املشــتركة حالـــيا املعلومـــات  وجتمــع   -٣
ــية      ــائل الفنـ ــل باملسـ ــيما يتصـ ــياا فـ ــثال لتوصـ ــتعلقة باالمتـ املـ

اضــيعية ومتابعــتها، وذلــك باالســتناد إىل التعلــيقات الــيت   واملو
وســيجرى اطــالع الــدول . تــبديها مجــيع املــنظمات املشــاركة

 .األعضاء على هذه الوثيقة
 

  وحدة التفتيش املشتركةأحدث تقارير 
JIU/REP/2004/1 

دراسة : تعددية اللغات وإتاحة الوصول إىل املعلومات      
 .ان املدين الدويلحالة إفرادية عن منظمة الطري

JIU/REP/2004/2(2) 
اسـتعراض اتفاقـات املقـر اليت أبرمتها املنظمات التابعة           

قضايا املوارد البشرية اليت متس     : ملنظومة األمم املتحدة  
 .املوظفني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التفتيش املشتركة من  وحدة ميكن الوصول إىل مجيع تقارير  (1) 

خالل صفحة وحدة التفتيش املشتركة على املوقع  
http://www.unsystem.org/jiu. 

 .وتشري إىل تقرير ذي صلة مباشرة أو بعض الصلة باليونيد  (2) 

JIU/REP/2004/3 
املواءمــــة بــــني الــــنظامني األساســــيني : اقامــــة العــــدل 

إلداريــة لــلمحكمة اإلداريــة لألمــم املــتحدة واحملكمــة ا 
 .ملنظمة العمل الدولية

JIU/REP/2004/4 
اسـتعراض اإلدارة والتنظـيم يف مفوضـية األمم املتحدة           

 .لشؤون الالجئني

JIU/REP/2004/5(2) 
استعراض سلسلة التقارير عن اإلدارة من أجل النتائج         

 .يف منظومة األمم املتحدة

JIU/REP/2004/6(2) 
ج يف مــنظمات األمــم تنفــيذ اإلدارة املســتندة إىل النــتائ 

 سلسلة التقارير عن اإلدارة     -) اجلزء األول : (املـتحدة 
 .من أجل النتائج يف منظومة األمم املتحدة

JIU/REP/2004/7(2) 
ــثاين(تفويــض الســلطة واملســاءلة     سلســلة -) اجلــزء ال

الـتقارير عن اإلدارة من أجل النتائج يف منظومة األمم          
 .املتحدة

JIU/REP/2004/8(2) 
 سلســـــلة -) اجلـــــزء الثالـــــث(رة األداء والعقـــــود ادا 

الـتقارير عن اإلدارة من أجل النتائج يف منظومة األمم          
 .املتحدة

JIU/REP/2004/9(2) 
 .ممارسات الشراء داخل منظومة األمم املتحدة 

JIU/REP/2004/10(2) 
ــتحدة     ــم املـ ــنظومة األمـ ــفر يف مـ ــروط السـ ــة شـ مواءمـ

 .برمتها
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تيش املشتركة ذات  تقارير وحدة التف-أوال 

 الصلة املباشرة باليونيدو
 

 استعراض اتفاقات املقر اليت أبرمتها املنظمات -ألف
 قضايا املوارد البشرية: التابعة ملنظومة األمم املتحدة

 (JIU/REP/2004/2)اليت متس املوظفني 
 
ــنون      -٤ ــتركة املعــ ــيش املشــ ــدة التفتــ ــر وحــ ــىن تقريــ يعــ
رمتها املنظمات التابعة ملنظومة    استعراض اتفاقات املقر اليت أب    "

" قضــايا املــوارد البشــرية الــيت متــس املوظفــني  : األمــم املــتحدة
بـتحديد ااالت اليت قد يكون من املستصوب أن جترى فيها           

تعديـــالت يف اتفاقـــات املقـــر، ال ســـيما اـــاالت الـــيت تعتـــرب 
وكان التقرير يهدف   . أساسـية الصـالح ادارة املوارد البشرية      

ىل املسـامهة يف وضـع قواعـد منوذجـية التفاقـات مقر         كذلـك إ  
ويعــترف . مقــبلة، وحيــثما أمكــن، تعديــل االتفاقــات القائمــة 

الـتقرير، مـن بـني جوانب أخرى، بأن أغلبية املنظمات التابعة            
ملنظومة األمم املتحدة قد أُنشئت قبل عقود خلت وبأن عددا          

 يف بعض   ال بـأس بـه مـن اتفاقـات املقـر اخلاصة ا قد عدلت              
. اــاالت احملــددة جــدا ســعيا جلعــلها جتســد احلقــائق الراهــنة   

ويركـز الـتقرير بوجـه خاص على ااالت اليت متس املوظفني            
 .وتنشأ عن اتفاقات املقر هذه

  
  التوصيات ذات الصلة املباشرة أو بعض الصلة باليونيدو-١اجلدول 

  التوصية :اإلجراء املطلوب من
بغي للهيـئات التشـريعية للمـنظمات أن توجه عناية البلدان املضيفة إىل استصواب              ينـ  جمالس اإلدارة

القــيام، حســب االقتضــاء، باعــتماد سياســات أكــثر حتــررا فــيما يــتعلق مبــنح رخــص  
عمـل ألزواج املوظفـني واملسـؤولني يف املـنظمات الدولـية أو بوضع ترتيبات مشاة                

 .لصاحلهم

 ١التوصية 

لهيـئات التشـريعية للمـنظمات أن تذكّـر الـبلدان املضيفة بأمهية تنفيذ أحكام               ينـبغي ل   جمالس اإلدارة
اتفاقــات املقــر تنفــيذا كــامال، وضــمان اســتخدام اجــراءات مبســطة لتيســري ممارســة   
االمتـيازات واحلصـانات واملـزايا املمـنوحة للمـنظمات وملوظفـيها وللمسؤولني فيها،             

 :مبا يف ذلك يف جماالت مثل
 لألوالد وتأشريات دخول للمعاونني املنـزليني؛منح رخص عمل  ● 
 حيازة العقارات واستئجارها؛ ● 

 ٢التوصية 

 االدماج يف نظام الضمان االجتماعي؛ ●  
 التقاعد يف البلد املضيف؛ ● 

مـزايا االعفـاء الضـريـيب، وإصـدار بطاقـات خاصـة السـتخدامها يف معـامالت معفاة          
ــتعراض    ــراء اسـ ــرائب، فضـــال عـــن إجـ ــتعلقة بفـــرض  مـــن الضـ ــام املـ دوري لألحكـ

الضـرائب، مـع مـراعاة التغـيريات الـيت تطـرأ عـلى التشـريع الداخلي والتطورات اليت            
 .حتدث داخل املنظمات

 

ـدف تعريف املوظفني، وخاصة املوظفني اجلدد واملوظفني الذين وصلوا حديثا إىل             األمانة
ضيف، يطلب إىل الرؤساء    مقـر العمـل، تعـريفا أفضل على مضامني اتفاقات البلد امل           

التنفــيذيني للمــنظمات إصــدار تعامــيم اعالمــية شــاملة عــن االمتــيازات واحلصــانات   
وغريهـا مـن املزايا املمنوحة للموظفني واملسؤولني، وكذلك عن التزامام، ونشرها            

 .على نطاق واسع بالوسائل اإللكترونية وغريها من الوسائل املناسبة

 ٣التوصية 
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  التوصية :اإلجراء املطلوب من
ينـبغي للهيئات التشريعية للمنظمات أن توجه عناية البلدان املضيفة إىل أمهية اطالع              ةجمالس اإلدار

اإلدارة احمللـية والدوائـر احلكومـية واألوسـاط التجارية، ال سيما تلك الواقعة خارج               
ــيازات     ــيا، عـــلى االمتـ ــا وافـ ــتلفة، اطالعـ العاصـــمة أو خـــارج مقـــر املـــنظمات املخـ

لمــنظمات الــتابعة ملــنظومة األمــم املــتحدة وملوظفــيها واحلصــانات واملــزايا املمــنوحة ل
واملســؤولني فــيها، مبــا يتــيح تســهيالت التمــتع ــذه االمتــيازات واحلصــانات واملــزايا 
ويضـمن حصـول املوظفـني الـتابعني للمـنظمات واملسـؤولني فـيها على قدر مناسب                 

 .من التعاون والتفهم يف إطار وفائهم بالتزامام

 ٤التوصية 

ينـــبغي للهيـــئات التشـــريعية للمـــنظمات أن تذكـــر الـــبلدان املضـــيفة بأمهـــية تبســـيط  اإلدارةجمالس 
االجـراءات الـيت تكفـل اإلسـراع يف جتهـيز تأشريات الدخول للموظفني واملسؤولني                
املسـافرين يف مهـام لصـاحل مـنظمات األمـم املتحدة، واليت حتول دون حدوث تأخري          

 .وحتد من اخلسائر املالية املمكنةال مربر له يف عمل املنظمة األساسي 

 ٧التوصية 

 

 ٢٠وقــد اســتند الــتقرير إىل حتلــيل واســتعراض حنــو       -٥
اتفاقـية مقـر، ومتخـض عـن سبع توصيات منها مخس موجهة             
إىل جمـــالس اإلدارة وواحــــدة إىل أمانــــات مــــنظمات األمــــم  
املـتحدة وأخـرى إىل جملـس الرؤسـاء التنفيذيني ملنظومة األمم            

 .عين بالتنسيقاملتحدة امل
  

 تعليقات اليونيدو
 
ــية التوصــيات     -٦ ــيدو غالب تؤيــد أحكــام اتفــاق مقــر اليون

وهي . املضـمنة يف هـذا الـتقرير والـيت متـارس مـنذ أمـد طويـل                
ــبلد       ــنظمة وال ــا بــني امل ــة اجلــيدة القائمــة م تشــهد عــلى العالق

بـيد أنـه ال بـد من استرعاء االنتباه إىل بعض األمثلة      . املضـيف 
مارســات الــيت حتظــى باالهــتمام عــلى نطــاق املــنظومة   عــن امل

واجلـيدة يف مقـار العمـل األخـرى، والـيت ميكن استحداثها يف              
ــطة لــرد ضــرائب القــيمة        ــا كذلــك، كالترتيــبات املبس النمس
املضافة أو مشتريات البترول وغري ذلك من السلع واخلدمات         

 .املعفاة من الضرائب

 
 
 

 ة من أجل النتائجسلسلة التقارير عن اإلدار -باء
 JIU/REP/2004/5(يف منظومة األمم املتحدة 

 JIU/REP/2004/7 وJIU/REP/2004/6 و
  )JIU/REP/2004/8و

اإلدارة "يـتألف تقرير وحدة التفتيش املشتركة املعنون         -٧
من ثالثة أجزاء،   " مـن أجـل النـتائج يف مـنظومة األمم املتحدة          

 –جلــزء األول ؛ ا(JIU/REP/2004/5)هــي وثــيقة استعراضــية   
تنفـيذ اإلدارة املسـتندة إىل النـتائج يف مـنظمات األمـم املتحدة        

(JIU/REP/2004/6) تفويـــــض الســـــلطة –؛ واجلـــــزء الـــــثاين 
ــرية    ــوارد البشـــ ــاءلة يف إدارة املـــ ؛ (JIU/REP/2004/7)واملســـ

ــزء الثالــث   . (JIU/REP/2004/8) إدارة األداء والعقــود –واجل
ل نــتائج الــتقرير وتوصــياته  وتوجــز الوثــيقة االستعراضــية جممــ 

 ".إطار للمقارنة املعيارية"اليت تنتظم بوضوح يف 

ــد        -٨ ــو حتدي ــا ه ــذه إمن ــتقارير ه ــن سلســلة ال ــدف م واهل
العوامـل احلامسـة لـنجاح تنفـيذ اإلدارة املسـتندة إىل النتائج يف              

ومع أن الدراسة تقر منذ     . مؤسسـات مـنظومة األمـم املـتحدة       
دة إىل النــتائج هــذه قــد أدخلــت يف الــبداية بــأن اإلدارة املســتن

أغلبــية مؤسســات مــنظومة األمــم املــتحدة، إال أــا ال حتــاول  
تقيــيم أثــر سياســات اإلدارة اجلديــدة املســتندة إىل النــتائج وال 
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وعوضـا عن ذلك فإا حتدد، باالستناد إىل النتائج         . ممارسـاا 
 الـنابعة مـن تقيــيم لعملـيات التنفــيذ القائمـة لــإلدارة مـن أجــل     

ــنجاح احلامســة يف      ــل ال ــنظومة، عوام ــتائج يف مؤسســات امل الن
مصــمم لــتمكني ") تقيــيم مرحــلي("ســياق إطــار معــياري أو  

مؤسسـات املـنظومة مـن قياس تقدمها يف سبيل حتقيق اإلدارة            
 .املستندة إىل النتائج

  
  تعليقات اليونيدو

ــة جملـــس    -٩ ــيقات أمانـ ــة تعلـ ــيدو بصـــورة تامـ تقـــر اليونـ
وميكن النظر  . ذيني اليت سيعرض بعضها الحقا    الرؤسـاء التنفـي   

إىل سلســلة تقاريــر وحــدة التفتــيش املشــتركة هــذه عــلى أــا   
ــوج         ــلها ــتطور يف ظ ــيت ت ــئات ال ــامل ملخــتلف البي ــيل ش حتل
اإلدارة املســتدة إىل النــتائج، وهــو حتلــيل يعكــس االخــتالفات 
ــتحدة     ــم املـ ــنظومة األمـ ــة ملؤسســـات مـ ــياكل اإلداريـ بـــني اهلـ

وملـا كانت معايري    .  وسياسـاا وبـراجمها وأنشـطتها      ومواردهـا 
ــتقرير متــثل حــاالت     ــنها ال ــتائج الــيت بي اإلدارة املســتندة إىل الن
ومـثال علـيا لـالدارة مستصـوبة إىل حد كبري، فإن واقع احلال              
ال يتـيح حتقيق هذه املعايري كلها بشكل كامل أو بسهولة من            

وتقــر وحــدة . جانــب مجــيع قطاعــات مــنظومة األمــم املــتحدة
ــة اإلدارة     ــتحول إىل ثقافـ ــيات الـ ــتركة ان عملـ ــيش املشـ التفتـ
املستندة إىل النتائج كانت طويلة وصعبة، مع كفاح كثري من          
املـــنظمات القامـــة بيـــئات تعـــزز األداء واملســـاءلة الرفـــيعني      
املستوى ومتكّن املديرين واملوظفني على حد سواء وتشركهم        

 . األهدافيف وضع أهداف الربنامج وحتقيق هذه

وحيظـى البحـث والتحليل املعمق املضمنني يف األجزاء          -١٠
األول والــثاين والثالــث مــن الــتقرير الــيت تعــاجل حتديــد معــايري   

ويشــتمل اجلــزء األول مــن الــتقرير . الــنجاح املالئمــة بالــتقدير
ــتائج يف     ــتندة إىل النـ ــيذ اإلدارة املسـ ــايري لتنفـ ــعة معـ ــلى تسـ عـ

ويشتمل اجلزء الثاين على    . ةمؤسسـات مـنظومة األمـم املتحد      
مـا يصـل جمموعـه إىل سـتة عشـر معـيارا تتصـل بـإدارة املوارد            
البشـرية، مثانـية مـنها تـتعلق بـتفويض السـلطة ومثانية باملساءلة              

ويشـتمل اجلـزء الثالـث على مثانية معايري لتنفيذ          . عـلى الـتوايل   
بــرنامج إدارة أداء نــاجح، وســتة معــايري لــلمكافأة عــلى األداء 

 .سة معايري للترتيبات التعاقدية الفعالةومخ

إىل اهليــئات ) أ: (وينــتهي الــتقرير بتوصــيتني موجهــتني -١١
إىل ) ب(؛ و)املبني الحقا(التشـريعية العـتماد االطار املعياري     

ــتحدة املعــين      ــنظومة األمــم امل ــيذيني يف م جملــس الرؤســاء التنف
ســتندة بالتنســيق لتشــكيل فــريق عمــل ملواءمــة تنفــيذ اإلدارة امل

 .إىل النتائج على نطاق املنظومة

ــين يف   -١٢ ــا ب ــنوي  وكم ــتقرير الس -PBC.21/2) ٢٠٠٤ال

IDB.30/2)  ــتني ــربنامج وامليزانيــــــ  ٢٠٠٧-٢٠٠٦، ويف الــــــ
(PBC.21/6-IDB.30/6)  ــتقرير الســنوي ملكتــب  وكذلــك يف ال
، IDB.30/CRP.2) و(IDB.30/21 ٢٠٠٤املراقـــب العـــام لعـــام 

 جبهود كبرية فيما    ٢٠٠٤ل عام   فقـد اضـطلعت اليونيدو خال     
 .يتصل بإدخال اإلدارة املستندة إىل النتائج يف املنظمة

 
  التوصيات واملعايري-٢اجلدول 

  (JIU/REP/2004/5)اإلدارة من أجل النتائج يف منظومة األمم املتحدة 
أداة هلا وهليئات الرقابة ذات     لعـل األجهـزة التشـريعية يف املـنظمات املشـاركة ترغـب يف تأييد هذا اإلطار املعياري ك                  

الصـلة واألمانـات لقـياس الـتقدم املُحـرز يف سـبيل التنفـيذ الفعـال لـإلدارة املستندة إىل النتائج يف منظمات كل منها،           
 .مع مراعاة خصائصها احملددة، ولعلها ترغب يف أن تطلب إىل أماناا تقدمي تقرير عن ذلك

 ١التوصية 

 ارة املستندة إىل النتائج يف منظمات األمم املتحدة  تنفيذ اإلد-اجلزء األول
(JIU/REP/2004/6) 

 

 ١املعيار  .يوجد إطار نظري واضح لإلدارة املستندة إىل النتائج كاستراتيجية إدارية واسعة النطاق                                                    
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 ٢املعيار  .مسؤولية كل من أطراف املنظمة الرئيسية حمددة بوضوح                                  
 ٣املعيار  . للمنظمة     األهداف الطويلة األجل وضعت بوضوح                        

 ٤املعيار  .برامج املنظمة متوائمة تواؤما حسنا مع أهدافها الطويلة األجل                                       
 ٥املعيار  .موارد املنظمة متوائمة تواؤما حسنا مع أهدافها الطويلة األجل                                       

 ٦املعيار  .هناك نظام فعال قائم لرصد األداء                  
 ٧املعيار  .نتائج التقييم تستخدم بفعالية                 

 ٨املعيار  .رة املستندة إىل النتائج متغللة بفعالية يف املنظمة بأسرها                                   اإلدا 
 ٩املعيار  .هناك استراتيجية إلدارة املعرفة موضوعة لدعم اإلدارة املستندة إىل النتائج                                          

  تفويض السلطة واملساءلة يف إدارة املوارد البشرية-اجلزء الثاين
(JIU/REP/2004/7) 

 

    تفويض السلطة       -ألف 
 ١املعيار  .سلسلة القيادة الرأسية واضحة ال لُبس فيها                        

 ٢املعيار  .تفويض السلطة محدد بوضوح                    
 ٣املعيار  .أو أوامر التفويض املفردة، وهو متسق                         /تفويض السلطة محدد بوضوح يف الصكوك اإلدارية العامة و                                        

 ٤املعيار  .نظم املعلومات اإلدارية املناسبة لدعم تفويض السلطة                                  
 ٥املعيار  . املديرين من خالل احلصول املناسب على املعلومات                                   متكني  

 ٦املعيار  .متكني املديرين من خالل خدمات الدعم املركزية املناسبة ومكاتب املساعدة يف إدارة املوارد البشرية                                                          
 ٧املعيار  .املديرون يثبتون الكفاءات الالزمة                     

 ٨ار املعي .متكني املديرين من خالل التدريب املناسب                         
  املساءلة    -باء

قامة العدل، مبا يتفق مع النظام املعتمد لإلدارة املستندة                                      إ وضع إطار قانوين واضح لنظام املساءلة، مبا يف ذلك نظام                                       
 .إىل النتائج     

 ١املعيار 

 ٢املعيار  .نظم املساءلة املوجهة حنو األداء حتل حمل النظم التقليدية املستندة إىل االمتثال                                               
فالرؤساء التنفيذيون ورؤساء الوحدات التنظيمية                                    . تنطبق على مجيع املستويات، من أعالها إىل أدناها                                املساءلة     

 .الرئيسية هم إذن أول من يسألُ عن النتائج اليت يتوقع منهم إجنازها                                        
 ٣املعيار 

 ٤املعيار  .االلتزام الثابت بالقيادة           
تقييم درجة حتقيق النتائج املتوقعة فحسب بل تستند أيضا إىل                                      املساءلة عن استخدام املوارد البشرية ال تستند إىل                           

  ٣٦٠تقييم الكفاءات اإلدارية املتجلية يف حتقيق هذه النتائج، مقيسة مثال من خالل آلية التغذية املرتدة عن نطاق                                                                            
 . درجة   

 ٥املعيار 

 ٦املعيار  .هناك نظم رصد فعالة قائمة إلدارة املوارد البشرية                          
 ٧املعيار  .ف قوية     وجود نظم إشرا          
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 ٨املعيار  .وجود نظام إلقامة العدل يتسم بالشفافية والسرعة واالستقالل واالنصاف                                             
  (JIU/REP/2004/8) إدارة األداء والعقود -اجلزء الثالث

   إدارة األداء    -ألف 
 ١املعيار  .الشرط الرئيسي لوجود نظام فعال إلدارة األداء هو إجراء تغيري يف ثقافة املنظمات املعنية                                                       

 ٢املعيار  .نظم إدارة األداء تبلَّـغ وتوضح أهداف املنظمة للموظفني وتوائم بني توقعات األداء الفردي وأهداف املنظمة                                                                     
نظم إدارة األداء ينظر إليها كأدوات إدارية تساعد املنظمات على التصرف مبواردها وتوجيهها والتحكم فيها على                                                                         

 .أساس يومي       
 ٣املعيار 

 ٤املعيار  .إدارة األداء بسيطة وسهلة اإلدارة                    نظم    
 ٥املعيار  .نظم إدارة األداء تستعمل تدابري مناسبة ومتوازنة لبلوغ األهداف                                      

 ٦املعيار  .نظم إدارة األداء تضمن االتساق يف التقييم يف املنظمة بأسرها                                    
 ٧املعيار  .، وخباصة من أجل التطوير الوظيفي                        نتائج تقييم األداء تستخدم كأساس الختاذ إجراءات مناسبة بشأن املوظفني                                            

وهي تحدد وتتناول أيضا حاالت نقص األداء                           . نظم إدارة األداء تحدد وتتناول احتياجات النهوض باملوظفني                                   
 .املزمنة   

 ٨املعيار 

   مكافأة األداء  -باء
جر املستند إىل األداء يعول عليه                     ضرورة وجود نظم قوية قائمة إلدارة األداء واملساءلة كي يدرك املوظفون أن األ                                              

 .ومينح على حنو عادل ومتسق                  
 ١املعيار 

 ٢املعيار  .ضرورة تأكيد خمطط مكافأة األداء على النتائج اليت حتققها للمنظمة، وليس جمرد األداء الفردي                                                        
 األداء معدة          ضرورة وجود أوجه ربط واضحة بني تقييم األداء وزيادات املرتبات، ونظم حتديد األجر على أساس                                                                   

 .حبيث تتناسب مكافآت األداء مع مسامهات املوظفني يف إجناز الربامج                                         
 ٣املعيار 

 ٤املعيار  .ضرورة ضمان التمويل وأن يكون خمطط األجر املستند إىل األداء سليما من الناحية املالية                                                    
 ٥املعيار  .جيب الربهنة على أن نظام املكافآت له تأثري حتفيزي واضح                                   

 ٦املعيار  . تكون خمططات حتديد األجر املستند إىل األداء مقبولة على نطاق واسع لكي تصبح فعالة                                                       جيب أن    
    الترتيبات التعاقدية     -جيم

 ١املعيار  .املوارد البشرية متوائمة مع أهداف املنظمة االستراتيجية                                 
ئم بني العقود احملدودة وغري احملدودة                         االحتياجات احملددة للمنظمات العامة الدولية معترف ا وهناك توازن قا                                            

 .زمنيا، مما يفضي إىل األداء              
 ٢املعيار 

 ٣املعيار  .اإلحلاق بالوظيفة لدعم السياسات التعاقدية املوجهة حنو النتائج                                     /هناك نظم شفافة وفعالة ومنصفة قائمة للتوظيف                             
 ٤املعيار  .حتول حمور اإلصالحات التعاقدية إىل األداء                        

 ٥املعيار  .اكم اإلدارية تؤخذ يف االعتبار                  والية احمل    
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   ممارسات الشراء داخل منظومة-جيم
  (JIU/REP/2004/9)األمم املتحدة 

ــتقرير يف حتديــد الفــرص املــتاحة    -١٣ يتمــثل هــدف هــذا ال
ــية يف جمــال الشــراء يف مــنظومة األمــم     ــزيادة الكفــاءة والفعال ل

سني التعاون  املـتحدة، خاصـة مـن خـالل تعزيـز االنتاجـية وحت            
ــية   ــتكارات التكنولوج ــا   . والتنســيق واالب ــتقرير م ويتضــمن ال

ــه  ــاء    ١٢جمموعـ ــام والرؤسـ ــني العـ ــة إىل األمـ ــية موجهـ  توصـ
التنفـيذيني وكذلـك إىل الفـريق العامل املشترك بني الوكاالت           

 .املعين باملشتريات

ــتحدة يف عــام     -١٤ مثَّلــت املشــتريات يف مــنظومة األمــم امل
 يف املائــة مــن جممــوع  ٣٧ون دوالر أو  بلــي٤,٦ حنــو ١٩٩٢

وقد . املـوارد العادية واملوارد اخلارجة عن ميزانيات املنظمات       
الحظـــت وحـــدة التفتـــيش املشـــتركة أن وظـــيفة الشـــراء قـــد 
تطـــورت عـــرب الســـنوات العشـــر املاضـــية مـــن نشـــاط إداري  
ــية     ــارزة وأخطــار مال غــامض نســبيا إىل وظــيفة ذات مســات ب

م املــتحدة بــرناجما إلصــالح نظــام وقــد أدخلــت األمــ. شــديدة
وترى . الشـراء مل يـأخذ بـه عـدد مـن املنظمات بشكل كامل             

وحـدة التفتـيش املشـتركة أن هـناك حاجـة إىل ترشـيد الشراء               
ــادة   وخاصـــة شـــراء األصـــناف ذات االســـتخدام العـــام، وزيـ
ــتعاقد مــع مصــادر خارجــية بشــأن مهــام الشــراء فــيما بــني     ال

ملنافســة بــني أوســاط الشــراء املــنظمات لــلحد مــن الــتداخل وا
وفضـال عـن ذلـك توصـي وحـدة التفتـيش املشتركة             . الدولـية 

األمـني العـام باستعراض جدوى وكفاءة زيادة توحيد هياكل          
الــنفقات العامــة والتكالــيف املــتعلقة خبدمــات الشــراء يف املقــر 
وتعزيـز الـتعاون وتفـادي الـتداخل بـني مكتـب األمـم املتحدة               

ب خدمـات املشـتريات املشترك بني   خلدمـات املشـاريع ومكتـ     
 .الوكاالت مبا يف ذلك إمكانية إدماجهما

 وقــد أُوليـــــت عــنايـــة كــبــرى للشـــــراء اإللكــترونـي     -١٥
(e-procurement)             إذ إنـه يوفـر فوائـد حمـتملة لتحديـث وظيفة 

وتشــتمل بعــض الفوائــد املُــربزة عــلى تعزيــز الكفــاءة  . الشــراء
 تكالــــيف املعــــامالت ودورات والفعالــــية نتــــيجة لتخفــــيض

ــراءات      ــنـزاهة يف اجـ ــفافية والـ ــادة الشـ ــية وزيـ ــيز الزمنـ التجهـ
 .التجهيز اخلاصة بالشراء

  
  تعليقات اليونيدو

أحاطت اليونيدو علما بالتوصيات املضمنة يف التقرير    -١٦
وستبذل قصارى جهدها، بالقدر املمكن لتنفيذها، آخذة     

   .والية املنظمة بعني االعتبار 
  مواءمة شروط السفر يف منظومة-الد

  (JIU/REP/2004/10)األمم املتحدة برمتها 
يتمــثل هــدف هــذا الــتقرير يف إجــراء حتلــيل مقــارن        -١٧

للعناصـر املخـتلفة لفـئات السـفر ودرجاته ووسائطه والتوقف           
ــثرية يف       ــيومي واملصــروفات الن ــة ال ــدل اإلقام ــناء الســفر وب أث

ــبلغ امل   ــن  حمطــات الســفر وخــيارات امل ــلموظفني الذي قطــوع ل
يسافرون على نفقة األمم املتحدة، ويف اقتراح التدابري الالزمة      
ملواءمـة سياسـات وممارسـات السفر يف منظومة األمم املتحدة           

وقـد استخدم هذا التقرير التقارير السابقة اليت أعدا   . برمـتها 
 واللجنة االستشارية   ١٩٩٦وحـدة التفتـيش املشتركة يف عام        

 ١٤املسـائل االداريـة، وكذلك املعلومات الواردة من         املعنـية ب  
مـنظمة مـن منظمات األمم املتحدة، ومنظمة التعاون والتنمية          
يف املـيدان االقتصـادي وشركتني من شركات القطاع اخلاص         

ويشتمل . لغايـات املقارنة ) Nestlé و IBM Switzerland(مهـا  
ة العامة   توصية موجهة إىل اجلمعي    ١٢التقرير على ما جمموعه     

 .وإىل األمني العام والرؤساء التنفيذيني اآلخرين كذلك

وتالحـظ وحدة التفتيش املشتركة أن سياسات السفر         -١٨
ــتحدة      ــم املـ ــنظومة األمـ ــبل مـ ــن ِقـ ــتمدت مـ ــد اعـ ــدة قـ اجلديـ

، JIU/REP/95/10 (١٩٩٦إصــــدار تقريــــرهــا يف عــــام  مــــنذ
A/50/692(          اهلـادف بشـكل جزئي إىل حتسني ظروف السفر ،

ــريعة   و ــيرات السـ ــا مـــع التغـ تكيـــيف السياســـات املعمـــول ـ
والكــبرية يف قطــاع شــركات الســفر ومــا يترتــب عــلى هــذه    
ــر ســليب يف نوعــية الســفر، وكذلــك تبســيط     ــتغريات مــن أث ال

وهناك كثري  . االجـراءات االداريـة فـيما يتصل بسفر املوظفني        
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مــن ممارســات الســفر اجلديــدة الــيت تــتقامسها مــنظمات األمــم  
دة من خالل املشاورات وآليات التنسيق بني الوكاالت         املـتح 

بغـية حتقـيق درجـة مـتزايدة مـن املواءمة بني ظروف السفر يف               
ومـع ذلـك فإنـه ال تزال هناك أوجه تفاوت    . املـنظومة برمـتها   

بـني املنظمات املختلفة، وال سيما ما يتصل منها حبدود العتبة           
تباين اشتراط  (املـتعلقة مبـنح درجـة رجـال األعمـال يف السفر             

وجيسد ).  ساعات٩ إىل  ٥الفـترة الزمنـية لـرحلة الطـريان من          
الــتقرير يف هــذا الســياق وجهــات الــنظر الــيت عــرب عــنها مديــر 
اخلدمــات الطبــية لألمــم املــتحدة بعــد اجــتماع ألطــباء الــنظام  

 .املوحد يف فترة مبكرة من التسعينات

دام أكثر  يربز التقرير فضال عن ذلك احلاجة إىل استخ        -١٩
ــتكلفة ، إذ تــرى وحــدة     ــية مــن حيــث ال وســائط الســفر فعال
التفتـــيش املشـــتركة أن الســـفر جـــوا قـــد ال يكـــون يف بعـــض 
احلــاالت حمققــا هلــذه الفعالــية مــن حيــث الــتكلفة والوقــت        
كالسـفر بالقطـار مـثال، وإن كانـت أنظمـة املوظفـني يف كثري              

فضل مـن املـنظمات تـنص عـلى أن السفر جوا هو الوسيلة األ             
 .للسفر

وتخلُـص وحـدة التفتـيش املشـتركة إىل أنـه ال بـد من                -٢٠
اسـتعراض القواعـد واللوائـح احلالـية بعـد إدخال نظام اإلدارة             
املســتندة إىل النــتائج يف الكــثري مــن مؤسســات مــنظومة األمــم 

ــيف    . املــتحدة وجيــب القــيام مبــثل هــذا االســتعراض بغــية تكي
اقع اجلديد بغية مساعدة    القواعـد واألنظمة ذات الصلة مع الو      
 .املديرين على إحراز النتائج املتوقعة

  
  تعليقات اليونيدو

جتدر املالحظة أن عددا من توصيات وحدة التفتيش    -٢١
املشتركة هذه ال تستدعي اختاذ اليونيدو ألي إجراء        

مثل املبلغ (بصددها، إذ أن الكثري منها منفذ يف الواقع    
). فة بدل اإلقامة اليومياملقطوع، ودرجة السفر، وسل

وستقوم األمانة بدراسة التوصيات األخرى آخذة يف اعتبارها   
 .أحكام النظامني األساسي واالداري ملوظفي اليونيدو

  التوصيات ذات الصلة املباشرة أو بعض الصلة باليونيدو-٣اجلدول 
 

إلختاذ اإلجراء   التوصية
 ةاملوظفون من ذوي اخللفية القانوني األمانة

ينــبغي جلمــيع الرؤســاء التنفــيذيني ضــمان أن حتصــل خدمــات الشــراء لــدى كــل مــنهم عــلى دعــم
ــية ــبا عــلى اجلوانــب القانون ــيني تدري ــتلقى بعــض موظفــيهم احلال ــنه، وأن ي ــانوين مناســب يف حي ق

 .للشراء

 ٤التوصية 

 مبادرة التدريب على الشراء األمانة

الجـتماع التاسع والعشرين للفريق العامل املشتركبالـرغم مـن االتفـاق الـذي مت التوصـل إلـيه يف ا              
مبادرة للتدريب"بـني الوكـاالت املعـين باملشـتريات بشـأن التركـيز عـلى مقـترح املشـروع املعنون            

خبصوص نظام إلصدار شهادات موظفي الشراء،" املشـترك عـلى الشـراء مـن أجـل األمـم املـتحدة             
سب االقتضاء، متابعة زيادة ميزانيات املنظماتح) أ: (ينـبغي مواصـلة توجـيه عـناية نشطة ملا يلي     

القــيام، قــدر اإلمكــان، بإدمــاج املــبادرات والقــدرات) ب(املخصصــة للتدريــب عــلى الشــراء؛ و 
ــتاحة داخــل مــنظومة األمــم املــتحدة؛ و     توســيع نطــاق) ج(املتخصصــة للتدريــب عــلى الشــراء امل

يجية للمساعدة التقنية دعما لبناءوضـع اسـترات   ) د(التدريـب عـلى أسـاليب الشـراء اإللكـتروين؛ و          
 .القدرات يف وكاالت املشتريات العامة يف البلدان املتلقية مشفوعة بتعبئة املوارد هلذه الغاية

 ٥التوصية 
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إلختاذ اإلجراء   التوصية

 دليل سياسات واجراءات الشراء األمانة
ينـبغي للرؤسـاء التنفـيذيني للمـنظمات ضـمان وجـود دلـيل للمشـتريات بلغـات العمـل يف أمانات

مات متشـيا مـع السياسـات املـتعددة اللغـات ذات الصـلة للمنظمات املعنية، بغية تعزيز نـزاهةاملـنظ 
 .عملية الشراء يف مجيع املكاتب امليدانية

 )أ (٦التوصية 

 طرق الشراء االلكتروين األمانة
ــول الشــراء االلكــتروين يف ــدى اســتحداث حل ــيذيني ضــمان االسترشــاد، ل ــبغي للرؤســاء التنف ين

 :ل منهم، باملبادئ األساسية التالية، مبا فيهامنظمات ك

 وجود إطار قانوين وإجرائي؛ )أ( 

 والتعاون والتنسيق بني الوكاالت؛ )ب( 

 وتعزيز ج تدرجيي إزاء إنشاء نظام الشراء اإللكتروين؛ )ج( 

ووضــع جمموعــة مهــارات جديــدة ذات صــلة مــن خــالل بــرامج التدريــب واعــادة )د( 
 .التدريب

 ٩التوصية 

 بناء القدرات يف وكاالت املشتريات العامة يف البلدان املتلقية األمانة
ــتزايد أمهــية قضــية الشــفافية احلكومــية يف املشــتريات العامــة يف ســياق اتفاقــات مــنظمات نظــرا ل

مايو/ أيار ١ املؤرخ   ٥٥/٢٤٧الـتجارة العاملـية، عـلى الـنحو املؤيـد مؤخـرا يف قرار اجلمعية العامة                 
الح نظــام الشــراء، ينــبغي للرؤســاء التنفــيذيني للمــنظمات أن يســتحدثوا، عــند بشــأن إصــ٢٠٠١

الطلـب، دعمـا تقنـيا لبـناء القـدرات يف بـرامج مالمـح املشـتريات لديهـم دعمـا لبـناء القدرات يف
وكـاالت املشـتريات العامـة يف الـبلدان النامية املتلقية كي تستطيع املشاركة بفعالية وتعزيز قدراا

وينـبغي للربامج املعنية أن دف إىل استكمال األنشطة اجلارية يف هذا. اركة يف الشـراء   عـلى املشـ   
اـال الـيت يقـوم ا البنك الدويل، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، ومركز منظمة

 .العمل الدولية يف تورينو، ومكتب خدمات املشتريات املشتركة بني الوكاالت وغريها

 ١٠صية التو

    
  التوصيات ذات الصلة املباشرة أو بعض الصلة باليونيدو-٤اجلدول 

 
الختاذ االجراء   التوصية

  خيار املبلغ املقطوع للسفر 

ينـبغي للرؤسـاء التنفـيذيني ملؤسسـات مـنظومة األمـم املـتحدة اليت تدفع مبلغا مقطوعا عن السفر يف األمانة
األســرة والســفر لغــرض التعلــيم، أن تســتخدم كنســبة مــئويةإجــازة إىل الوطــن والســفر وزيــارة    

مثن التذكرة املعلن( يف املائـة مـن كـامل مثـن تذكرة السفر جوا يف الدرجة االقتصادية         ٧٥مرجعـية،   
 ).لدى احتاد النقل اجلوي الدويل، بأقصر الطرق املباشرة

 ٣التوصية 
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الختاذ االجراء   التوصية

  السفر بوسائط نقل أخرى 

يذيني ملؤسسات نظام األمم املتحدة املوحد األخذ باستخدام وسائط نقل بديلةينـبغي للرؤسـاء التنفـ      األمانة
وينبغي تعديل. عـندما تكـون هذه الوسائط أكثر فعالية من حيث التكلفة، خدمة ملصلحة املنظمات        

 .القواعد واألحكام ذات الصلة حسبما تقتضيه كل حالة

 ٦التوصية 

  حمطات السفر 

تنفـيذيني ملؤسسـات مـنظومة األمـم املـتحدة الـيت يسـافر موظفوها يف درجة رجاليـتعني للرؤسـاء ال     األمانة
األعمـال أن تـرفع حد العتبة اليت جيوز عندها إتاحة إمكانية التوقف يف حمطات أثناء السفر ألغراض

ومقـابل ذلك، ينبغي أن حيق للموظفني غري املسافرين يف درجة.  سـاعة  ١٦ إىل   ١٠االسـتراحة مـن     
 . ساعات١٠ال أن يتوقفوا بعد رحلة مدا رجال األعم

 ١٠التوصية 

  فئات السفر 

ينـبغي للرؤسـاء التنفـيذيني للمؤسسـات املعنـية يف مـنظومة األمـم املـتحدة اليت مل تعتمد بعد أحكاما األمانة
ــيم، وســفر األمهــات ــتعلق بالســفر العكســي ألغــراض التعل ــيما ي قائمــة عــلى أفضــل املمارســات ف

ر اآلبـاء الوحـيدين وإمكانـية اختـيار املوظف أو املوظفة وجهة بديلة لقضاء إجازةاملرضـعات، وسـف   
زيـارة الوطـن فـيها بوضـع جنسـية زوجـته أو زوجها يف االعتبار، واحلد األدىن لعدد األيام الواجب

 .قضاؤها يف بلد إجازة زيارة الوطن

 ١١التوصية 

 

  برنامج عمل وحدة التفتيش -ثانيا
  ٢٠٠٥املشتركة لعام 

تطلـب وحـدة التفتـيش املشـتركة مـن مجـيع املنظمات              -٢٢
املشــاركة، حســبما يقتضــي ذلــك نظامهــا األساســي، تقــدمي    
اقــتراحات بشــأن األعمــال الــيت يــتعني عــلى وحــدة التفتــيش    

ــية     ــا يف غضــون الســنة التال  ــوم وجيــب أن . املشــتركة أن تق
ــتل صــدارة جــداول       ــترحات موضــوعات حت ــذه املق ــد ه جتس

نظومة األمـم املتحدة؛ وتنطوي على إمكانية حتسني        أعمـال مـ   
ــا    ســـبل تنفـــيذ بـــرامج وخدمـــات املـــنظومة؛ ويشـــمل نطاقهـ
املــــنظومة بأســــرها؛ وميكــــن أن تــــؤدي إىل حتســــني كفــــاءة 

أو إمكاناا؛ وتكون مترابطة، قدر اإلمكان، مع    /الوفورات و 
تقاريــر وحــدة التفتــيش املشــتركة األخــرى أو هيــئات الــرقابة  

ــي ــتفادى  /ة والداخلـ ــنما تـ ــابات، بيـ ــراجعي احلسـ أو جملـــس مـ

 وفضـــال عـــن ذلـــك، أعلمـــت وحـــدة )٣(.ازدواجـــية اجلهـــود
التفتــيش املشــتركة اجلمعــية العامــة مــن خــالل ورقــة غــرفة        

ــتماعات  ــا (A/C.5/59/CRP.1)اجــ ــار  " بأــ ــتعمد، يف إطــ ســ
االستباقية املنهجية، إىل حتديد القضايا ذات األولوية وجماالت        

ددة واملشـتركة بـني عدة منظمات اليت من املتوقع          اازفـة احملـ   
أن يضـــفي تطـــرقها إىل معاجلـــتها قـــيمة كـــربى عـــلى العمـــل 

ــثاين  ". بشــأا ــيدو يف تشــرين ال ــذا اقترحــت اليون نوفمــرب / ول
 : املواضيع التالية على وحدة التفتيش املشتركة٢٠٠٤

مسـؤوليات الـتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة وغري          •
 ؤوليات ذات العالقة باخلدمة؛ذلك من املس

إســهام مــنظومة األمــم املــتحدة يف حتقــيق األهــداف    •
 االمنائية لأللفية؛

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نظم حوافز للشراكة فيما بني الوكاالت؛ •

ــم     • ــترك لألمـ ــري املشـ ــيم القطـ ــبادريت التقيـ ــيم مـ تقيـ
ــاعدة    ــتحدة للمسـ ــم املـ ــار عمـــل األمـ ــتحدة وإطـ املـ

 .االمنائية

حــــدة التفتــــيش ويتســـم االقــــتراح القاضــــي بقــــيام و  -٢٣
املشتركة باستعراض املسؤوليات على نطاق املنظومة بكاملها       
فـيما يتصل بالتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة وغري ذلك من           
املسـؤوليات ذات العالقـة باخلدمة بغية اقتراح حلول للتمويل          

وكــان مكتــب . عــلى نطــاق املــنظومة بكامــلها بأمهــية خاصــة
 اليونيدو يثري هذه القضية     مـراجعي احلسابات اخلارجيني لدى    

ــنوات   ــان . (PBC-21/8-IDB.30/8)عـــلى مـــدى عـــدة سـ وكـ
موقـف األمانـة، الـذي قبله مراجع احلسابات اخلارجي احلايل           
أنـه ال بـد مـن العـثور عـلى حـلّ على نطاق املنظومة بكاملها                 

وتعــين . بالــنظر إىل املســؤوليات الضــخمة والــتمويل املطلــوب
ن مؤسســات مــنظومة األمــم   هــذه القضــايا أيضــا الكــثري مــ    

ويسـر األمانـة أن تعـلم الـس بـأن وحـدة       . املـتحدة األخـرى  
التفتـيش املشتركة قد وافقت على اقتراح اليونيدو فيما يتصل          

ــة     ــتهاء اخلدم ــد ان ــتأمني الصــحي بع ــنظام ال ــلم  . ب وســوف تع
 .األمانة الس بآخر التطورات يف هذا الصدد

  
 لجنة اختاذه االجراء املطلوب من ال-ثالثا

 
عمال بأحكام النظام األساسي لوحدة التفتيش    -٢٤

 من ٩، والفقرة ٤٨/٢٢١املشتركة، وقرار اجلمعية العامة  
خمطط اليونيدو األويل ملتابعة توصيات وحدة التفتيش    
املشتركة، رمبا يود الس أن حييط علما باملعلومات الواردة     

 .إجراءات أخرىيف هذه الوثيقة وأن يقدم إرشادات بشأن 
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