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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق ويرجى من أعضاء الوفود التكر. بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

 جملس التنمية الصناعية  
 الدورة الثالثة والثالثون   

 ٢٠٠٧يونيه  / حزيران  ٢٧-٢٥فيينا،  
  من جدول األعمال املؤقت١٠البند 

    أنشطة وحدة التفتيش املشتركة  
   أنشطة وحدة التفتيش املشتركة     
   تقرير من املدير العام       

شــتركة وفقــا لــلمخطط يقــدم هــذا الــتقرير معلومــات عــن أنشــطة وحــدة التفتــيش امل   
 .١١-م/٢٤-األويل ملتابعة التوصيات عمال باملقرر م ت ص

  
 احملتويات

الصفحة    الفقرات
............................................................................................مقدمة ٢-١ ٣ -أوال
............التقارير واملذكرات ذات الصلة مباشرة باليونيدو املقدمة من وحدة التفتيش املشتركة ٣٤-٣ ٤ -ثانيا
....................)JIU/REP/2005/9( إدارة املباين خدمات: اخلدمات املشتركة يف فيينا ٦-٣ ٤ -ألف  
..............................)JIU/REP/2006/2(ثغرات الرقابة يف منظومة األمم املتحدة  ٢١-٧ ٥   -باء

٢٥-٢٢ ٩ 
: استعراض ثان لتنفيذ اتفاقات املقار اليت أبرمتها املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة

......)JIU/REP/2006/4(املضيفة توفري أماكن للمقار وتسهيالت أخرى من ِقبل البلدان 
-جيم  
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الصفحة    الفقرات
................)JIU/NOTE/2005/2(استعراض إدارة جواز املرور اخلاص باألمم املتحدة  ٣٠-٢٦ ١٠   -دال
.....................)JIU/NOTE/2006/1(سفراء النوايا احلسنة يف منظومة األمم املتحدة  ٣٤-٣١ ١١   -هاء
...........................................................تقارير ذات صلة غري مباشرة باليونيدو ٣٦-٣٥ ١٢ -ثالثا  

............)JIU/REP/2006/1(قييم امليزنة على أساس النتائج يف عمليات حفظ السالم ت ٣٥ ١٢ -ألف  

٣٦ ١٢ 

حنو برنامج لألمم املتحدة للمساعدة اإلنسانية من أجل االستجابة للكوارث واحلد 
 باحمليط اهلندي ) التسونامي(الدروس املستفادة من كارثة موجات املد الزلزايل : منها

)JIU/REP/2006/5(......................................................................

  -اءب

.......................................................................٢٠٠٧برنامج العمل لعام  ٣٩-٣٧ ١٣ -رابعا  

................................................................اإلجراء املطلوب من الس اختاذه ٤٠ ١٤ -خامسا  

 املرفق   
.........................................................تقارير وحدة التفتيش املشتركة اليت هلا صلة باليونيدو      ١٥  
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  مقدمة -أوال  
ية هيئة فرعية تابعة لس التنمية الصناع     ) الوحدة(أصـبحت وحـدة التفتـيش املشـتركة          -١

 خمطـــط أويل ملـــتابعة IDB.24/18وقـــد ورد يف الوثـــيقة . ٢٢-م/١-مبوجـــب مقـــرره م ت ص
ــرر م ت ص     ــد يف املق ــيما بع ــر ف ــيت   . ١١-م/٢٤-توصــيات الوحــدة، وأُق ــا لألحكــام ال ووفق

يتضــمــر ــة واحــدة    نها املق ــر الوحــدة دورة عادي ــنظر يف تقاري ــر، ت ــنة  ل إال يف (لمجلس كــل س
يها منصوص علنةحاالت معي.( 

رات منذ صدور آخر    وثـالث مذكّ   )١(وقـد أصـدرت الوحـدة مـا جمموعـه سـتة تقاريـر              -٢
مــارس / آذار٢٨ املؤرخــة IDB.31/4الوثــيقة (وثــيقة مــن وثــائق الــس تتــناول هــذا املوضــوع  

٢٠٠٦ .( م هـذه الوثـيقة تعلـيقات املـنظمة عـلى الـتقارير الـيت هلـا صـلة مباشـرة أو بعض                       وتقـد
 .وترد يف املرفق التوصيات اليت هلا صلة مباشرة باليونيدو. الصلة باليونيدو

  
  صدرت عن وحدة التفتيش املشتركة                 اليت   ديثة  احل  رات  ذكّ  املتقارير و   ال  

JIU/REP/2005/9-خدمات إدارة املباين:  اخلدمات املشتركة يف فيينا 
JIU/REP/2006/1-تقييم امليزنة على أساس النتائج يف عمليات حفظ السالم  
JIU/REP/2006/2-ثغرات الرقابة يف منظومة األمم املتحدة  
JIU/REP/2006/3- متابعة االستعراض اإلداري ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 
JIU/REP/2006/4-               اليت أبرمتها املنظمات التابعة ملنظومة اسـتعراض ثـان لتنفـيذ اتفاقـات املقار 

 قار وتسهيالت أخرى من ِقبل البلدان املضيفةتوفري أماكن للم: األمم املتحدة
JIU/REP/2006/5-              حنـو بـرنامج لألمـم املتحدة للمساعدة اإلنسانية من أجل االستجابة للكوارث 

 باحمليط اهلندي) التسونامي(الدروس املستفادة من كارثة موجات املد الزلزايل : واحلد منها
JIU/NOTE/2005/1- ــيذ  اســتعراض ــنظمة الصــحة    ــج اإلدارة تنف ــتائج يف م ــة عــلى الن القائم
 للبلدان األمريكية

JIU/NOTE/2005/2-استعراض إدارة جواز املرور اخلاص باألمم املتحدة  
JIU/NOTE/2006/1-سفراء النوايا احلسنة يف منظومة األمم املتحدة  

________________________ 
ل موقعها الشبكي على العنوان ميكن االطالع على مجيع تقارير وحدة التفتيش ومذكراا من خال (1) 

http://www.unjiu.org/ . ص الذينه هذه الوثيقة إىل امللخص التقارير أو املذكّرات الذي تتضمويستند ملخ
 ).A/62/34(قدمته الوحدة يف تقريرها إىل اجلمعية العامة 
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 املقدمة من وحدة صلة مباشرة باليونيدواملذكّرات ذات التقارير وال -ثانيا 
   ش املشتركةالتفتي

  )JIU/REP/2005/9(خدمات إدارة املباين        : اخلدمات املشتركة يف فيينا             -ألف  
 مســؤولية ١٩٧٧مــنذ عــام ) اليونــيدو(تــتوىل مــنظمة األمــم املــتحدة للتنمــية الصــناعية  -٣

وتقــدم اخلدمــات عــن طــريق خدمــات . ع املــباين املعــروف باســم مركــز فييــنا الــدويلإدارة جممــ
ــبا ــيت شــكّ إدارة امل ــر أصــدرته الوحــدة يف عــام     ين ال  بشــأن ٢٠٠٢لت جــزءا رئيســيا مــن تقري

 ).JIU/REP/2002/12(اخلدمات العامة واملشتركة ملؤسسات منظومة األمم املتحدة يف فيينا 

وبـناء عـلى طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أدرجت الوحدة يف خطة عملها لعام                -٤
ت الوحدة إىل الرد على شواغل  وسـع . مـات إدارة املـباين     استعراضـا أكـثر تفصـيال خلد       ٢٠٠٥

 عنصرا رئيسيا   هاالوكالـة فـيما خيـص مراقـبة خدمات إدارة املباين وشفافيتها ومساءلتها باعتبار             
 .يف أداء مركز فيينا الدويل

يف فيينا، ودور الدول األعضاء     العامة  وتـناول التقرير النهائي التوزيع احلايل للخدمات         -٥
، والشـفافيةَ واملسـاءلة، والرصـد واختـاذ القرارات، ودور املراجعة اخلارجية، وإمكانات              يبالـرقا 

ــتعاقد اخلــارجي ــة ومراجعــيها اخلارجــيني والــدول األعضــاء    . ال وتقريــر الوحــدة موجــه للوكال
 .فحسب

  
  تعليقات اليونيدو 
قامت ه إليها فقد الدولية للطاقة الذرية وموجمـع أن الـتقرير أُعـد بطلـب مـن الوكالـة             -٦

، لكـي تقـوم بعمـلها،    لوحـدة االيونـيدو، بصـفتها املـنظمة اإلداريـة خلدمـات إدارة املـباين، مبـنح        
وأحاطت . يف احلصـول عـلى الوثـائق ومقابلـة املوظفـني يف خدمـات إدارة املـباين                حـرية كاملـة     

 كما يسر . ضـا  الـذي أتـيح للمـنظمة أي       ،اليونـيدو عـلما بالتوصـيات الـواردة يف الـتقرير الـنهائي            
عدة قد اتخذت بالفعل    كانت  الدول األعضاء بأنه، يف وقت إصدار التقرير،        تبلّغ  اليونـيدو أن    

من أجل زيادة التعاون    كلتيهما  للمنظمتني  واملستوى التنفيذي   الرفيع  املسـتوى   إجـراءات عـلى     
 ،يينا الدويل يف مركز ف  العامة  جبميع اخلدمات   بشـفافية وتعاون،    ضـمانا لالضـطالع،     والتضـافر   

 .عليهاوال تقتصر اليت تشمل خدمات إدارة املباين 
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  )JIU/REP/2006/2(ثغرات الرقابة يف منظومة األمم املتحدة                -باء  
الـــتقرير دور هيـــئات الـــرقابة اخلارجـــية والداخلـــية يف مـــنظومة األمـــم املـــتحدة حبـــث  -٧

األمـم املـتحدة، واملراجعني     واعتـرب الـتقرير جملـس مـراجعي حسـابات           . ومسـؤولياا ووظائفهـا   
اخلارجـيني حلسـابات الوكـاالت املتخصصـة والوكالـة الدولـية للطاقـة الذرية، ووحدة التفتيش                 

 آلـيات رقابة تنفيذية، بينما اعترب اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية، وجلنة             ،املشـتركة 
ــية     ــية الدولـ ــة املدنـ ــنة اخلدمـ ــيق، وجلـ ــربنامج والتنسـ ــيات ،الـ ــة    آلـ ــلى السياسـ ــوم عـ ــة تقـ رقابـ

) مرادفا للتفتيش أحيانا  الـيت تكون    (كمـا اعتـرب الـتقرير املـراجعة الداخلـية           . االسـتعراض /العامـة 
 .والتحقيق والتقييم آليات رقابة داخلية

وأا تعين أكثر   يف اية املطاف مسؤولية الدول األعضاء       الرقابة هي   وأبـرز الـتقرير أن       -٨
 إىل مســاعدة  الــتقريروــدف التوصــيات الــواردة يف. خلــية للحســاباتاملــراجعة الداكــثريا مــن 

 . األمهيةذه املسؤولية احلامسةعلى االضطالع الدول األعضاء 

 : يف مجلة أمور مبا يلي،وأوصى التقرير -٩

خـارجي مسـتقل يف كل منظمة، يكون مماثال للجنة األمم           " جملـس رقابـة   "إنشـاء    ● 
ن من أعضاء خرباء    يتكواملقترحة، ولكن   ة للمراجعة   املـتحدة االستشـارية املستقل    

وســتقوم هــذه . حهم وتنتخــبهم الــدول األعضــاء لتمثــيل مصــاحلها اجلماعــيةترشــ
توظــيف مــراجعي والشــروط املقــترحة لرســوم الاهليــئة يف مجلــة أمــور باســتعراض 

احلسـابات اخلارجـيني، فضـال عن ميزانية مراجعي احلسابات الداخليني، وتنسيق            
كل تقرير من   ي نسخة من    عمـل املـراجعني اخلارجـيني والداخلـيني، وتلقّ         خطـط 

ــرقابة، قــبل عــرض ذلــك كلّــ    ــر ال ــئات ه عــلى تقاري ــةاهلي كمــا اقترحــت  . اإلداري
دون قــيد أو مبجلــس الــرقابة ل لرئــيس الــرقابة احلــق يف االتصــال الوحــدة أن خيــو

 فيذي؛ بينه وبني الرئيس التناتشرط، محاية له يف حالة نشوء خالف

 وجلنة اخلدمة   ،استعراض أقران للجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية      إجـراء    ● 
  والوحدة؛،املدنية الدولية

دمـج وظـائف مـراجعة احلسـابات والتفتـيش والتحقـيق والتقييم يف مكتب واحد                 ● 
ــية   ــرقابة الداخل ــيس ال ــيس     ،خيضــع لرئ ــام الرئ ــذي يكــون مســؤوال مباشــرة أم  ال

 التنفيذي؛

 توفري قدر كاف من االستقالل يف امليزانية هليئات الرقابة اخلارجية والداخلية؛ ● 
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 بناء حد أدىن من القدرة الداخلية إلجراء التحقيقات؛ ● 

التشــاور مــع اهليــئات اإلداريــة  لــرقابة الداخلــية، بــناء عــلى  لتعــيني رئــيس كــفء  ● 
رهــنا بقــيام تلــك  إال لســبب معقــول، خدمــته وأن ال تــنهى وموافقــتها املســبقة؛ 

 ؛اهليئات باستعراض اإلاء واملوافقة عليه

مراجعي احلسابات اخلارجيني ورئيس الرقابة الداخلية،      ملدة خدمة   وضـع حـدود      ● 
تعيينهم يف نفس املؤسسة من مؤسسات   أن يتوقعوا   هؤالء  يكـون بوسـع     دون أن   

 ؛مدة اخلدمةاألمم املتحدة بعد انتهاء 

اإلداريـة عـن أنشـطة الـرقابة الداخلية،     اهليـئات   إىل   قاريرتقـدمي الـت   حتسـني طـرائق      ● 
 اجلودة؛ولضمان توصيات الرقابة االستباقية لمتابعة عالوة على وضع آليات لل

ــالغ عــن املخالفــات   ●  ــيات، وطلــب   ،حتســني اإلب  وإنشــاء مكتــب معــين باألخالق
نتخبني املسؤولني امل املوظفني ومجيع   من مجيع   الكشـف عـن الوضـع املايل        بـيانات   

  فما فوق؛١-رتبة م دالمن 

 منظومة  كامل نطاق حتسـني التنسـيق بني هيئات الرقابة اخلارجية والداخلية على            ● 
 .األمم املتحدة

  
  تعليقات اليونيدو 

تالحـظ اليونـيدو أن تقريـر الوحـدة صـدر قـبل إدخـال تعديـالت على هيكل اليونيدو                     -١٠
 .مل تعـد منطبقة   تضـمنها الـتقرير بشـأن املـنظمة          ومـن مث فـإن بعـض املعلومـات الـيت          . التنظـيمي 

ــيدو بشــأن التوصــيات    ــية آراء اليون الــيت هلــا صــلة  املقدمــة مــن الوحــدة و وتــورد الفقــرات التال
 . اهليكل التنظيمي احلايل، مع مراعاة)حسب ترتيبها الوارد أعاله(باملنظمة 

، عــند وضــع التوصــيات، تــرى اليونــيدو، إمجــاال، أن الوحــدة مل تــول االعتــبار الكــايف -١١
وممــيزاا اخلاصــة حلجــم مؤسســات مــنظومة األمــم املــتحدة ووحــدات الــرقابة فــيها ولواليــتها   

 .وميزانيتها

 أمر ينبغي دراسته ، هوتوصـي به الوحدة  عـلى الـنحو الـذي       إن إنشـاء جملـس للـرقابة،         -١٢
فائدة اليت سيحقّقها   بعـناية وبـروح عملـية، مـع مـراعاة حجـم املـنظمة وميزانيـتها، فضال عن ال                  

 . فيهاهذا الس للمنظمة وألصحاب املصلحة
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دمـج مجـيع أنشـطة الرقابة يف    القاضـي بـأن ت  موقـف الوحـدة     عـلى    اليونـيدو    توافـق وال   -١٣
 التقييم جمـاالت تركـيز  فهـذه التوصـية ال تعكـس أوجـه االخـتالف بـني              . كـيان تنظـيمي واحـد     
كما ال اا ومنهجياا واجلهات املشمولة ا،  التفتـيش والتحقـيق وإجـراء     /ومـراجعة احلسـابات   
املتصلة هياكلها وممارساا يف واليـات كـل وكالـة على حدة ويف      التـباين   تـأخذ بعـني االعتـبار       

جانبني مها صل بني أن تفرت خمتلفة، ولذلك قر" املهن"هذه وترى اليونيدو أن    . تلك الواليـة  بـ 
مــن جهــة،  -التفتــيش والتحقــيق /ة احلســاباتمــراجعأي  -الــرقابة واإلدارة الرشــيدة جانــب 

خــرى، األهــة اجلمــن  -التقيــيم أي  - وجانــب اســتعراض املســائل املوضــوعية والــتعلّم بشــأا 
د ذلـك يف اهليكل التنظيمي احلايل،  ويتجسـ . وتركـيزها نشـطة  األتصـورات و  لوضـوح ال  ضـمانا   

ــرقابة الداخ      ــات ال ــب خدم ــن األنشــطة مكت ــئة األوىل م ــث يضــطلع بالف ــذي  حي ــية ال خيضــع ل
املديـر العـام، بيـنما يـتوىل الفـئة الثانـية من األنشطة فريق التقييم التابع للمكتب املعين             إلشـراف   

وبالـرغم ممـا ورد أعـاله، تـرى اليونيدو أن           . )فـريق التقيـيم    (م فـيها  باسـتراتيجية املـنظمة والـتعلّ     
التعاون على اليونـيدو  ع ولذلـك تشـج  .  وإن كانـتا خمتلفـتني  ،املذكـورة تـتكامالن  " املهـن "فـئيت   

من  - بقدر اإلمكان    -تواصـل، وكذلك    املهـين   املوار  احلـ والتنسـيق بـني الوحدتـني مـن خـالل           
 .نسقةاملعمل الخالل برامج 

املعـايري الـيت اقترحـتها الوحـدة ملسـتويات امليزانـية والتوظيف اخلاصة مبراجعة               وتتصـف    -١٤
م أي أساس  بالرغم من أن الوحدة مل تقد-ها  سهولة تطبيق  مبـزية    التفتـيش والتقيـيم   /احلسـابات 

بـيد أن هـذه املعـايري ال تــأخذ يف    . إىل هــذه املسـتويات الـيت اتبعـتها للتوصـل    مـنطقي للمنهجـية   
ــنو ــنوع الــيت تواجههــا مــنظمات األمــم املــتحدة، ومــن مث   األوضــاع ع احلســبان ت مســتويات ت

 .الدول األعضاءبية إزاء الالزمة لتصريف املسؤوليات الرقاامليزانية والتوظيف 

وباملــثل، ففــيما خيــص بــناء حــد أدىن مــن القــدرة الداخلــية إلجــراء التحقــيقات، تعتــرب   -١٥
يفترض أن هناك تيارا دائبا من أنشطة التحقيق وأن         إمالئيا بقدر مفرط،    اليونـيدو ـج الوحدة      

إمكانات أخرى  هـناك وتـرى اليونـيدو أن   . مـيع أنـواع احلـاالت   التصـدي جل ق قـادر عـلى     احملقّـ 
 اخلارجية من خالل    اتاخلربمن   ةاملؤقـت مـثل االسـتفادة     اعتـبارها خـيارات بديلـة جمديـة،         ميكـن   

 ــتداب صــة أو االســتعانة بشــركات متخص ــان ــم    ) قــنيحمقّأو (ق حمقّ ــابع لألم مــن كــيان آخــر ت
 .املتحدة

ــاء وإخدمــات الــرقابة الداخلــية وفــريق التقيــيم خيضــع تعــيني رئيســي مكتــب حالــيا و -١٦
        اء خدمته         خدمـتهما لإلجـراءات نفسـها الـيت تتبعها اليونيدو عند تعيني أي موظف آخر أو إ .

يف مــرة أخــرى تعــيني إمكــان توقّــع الوعــدم مــدة اخلدمــة جتديــد إمكــان وميكــن الــنظر يف عــدم 
 .املنظمة
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١٧-  ة  بناء على طلب أجهز    ،يف الوقت الراهن مرة كل سنتني     التقيـيم تقاريره    م فـريق    ويقـد
وجيـري الـنظر حالـيا يف طرائق اإلبالغ    . ٧-م/٢٩-ر م ت ص  السياسـات ووفقـا لـلمقر      تقريـر 

، اسـتنادا إىل الـدروس املستخلصـة من منظمات           خدمـات الـرقابة الداخلـية      عـن أنشـطة مكتـب     
موقع اليونيدو  ، وتعـرض يف     وتـتاح تقاريـر الفـريق عـلى نطـاق واسـع           . األمـم املـتحدة األخـرى     

فهــو ) التفتــيش ومــراجعة احلســابات والتقيــيم اخلاصــة ب(تقاريــر املكتــب توزيــع أمــا . الشــبكي
وفـيما خيص   . يتهاوسـر تلـك الـتقارير     نها  نظـرا حلساسـية املعلومـات الـيت تتضـم         الـنطاق   حمـدود   

ويسعيان إىل حتقيق لذلك الغرض  آليات كليهماالفريق واملكتب  لدى  مـتابعة التوصـيات، فـإن       
 .دة للمتابعةت موحوفورات احلجم يف البحث عن أدوا

خدمـات الرقابة الداخلية  ومكتـب  التقيـيم  اجلـودة، خيضـع فـريق       بضـمان   وفـيما يـتعلق      -١٨
مــراجعي احلســابات اخلارجــيني، وكذلــك لعملــيات اســتعراض مهنــية لالســتعراض مــن جانــب 

ــيةمــن حيــث مســتوياما  خارجــية  ــراجعة    ويقضــي . املهن ــية اخلاصــة مب إطــار املمارســات املهن
ومتتثل اليونيدو  . القـيام بتقيـيم خـارجي لـلجودة مـرة كـل مخـس سنوات              بالداخلـية   احلسـابات   

وجيــري يف مــنظومة األمــم . هلــذا اإلطــار، مثــلها مــثل ســائر مــنظمات األمــم املــتحدة األخــرى  
وعـالوة عـلى ذلك ساهم      . طـرائق التقيـيم اخلـارجي لوظـيفة التقيـيم         لاملـتحدة حالـيا اسـتعراض       

اســتعراض أقــران لوظــيفة إجــراء  األخــرية، يف ١٨ خــالل األشــهر ،يف مناســبتنيالتقيــيم، فــريق 
 .التقييم يف كيانات أخرى تابعة لألمم املتحدة

املعلومات عن وتضـمن اليونـيدو للموظفني عند إبالغ معلومات إىل املكتب، ال سيما        -١٩
ق فريق  من خالل ميثا،ية واحلمايةالسر -ة  طاملـا كـان ذلـك حبسـن نـي        -املخالفـات املـزعومة     

حالــيا تنقــيح امليــثاق والسياســة  ري جيــ(لتوعــية باالحتــيال ومــنعه ا التقيــيم ومــن خــالل سياســة 
غــري أنــه جيــري الــنظر حالــيا يف احلاجــة إىل وضــع  ). اهلــيكل التنظــيمي اجلديــدكلــيهما ملــراعاة 
السياسة اليت  وعلى   بـناء على أفضل املمارسات       ،إلبـالغ عـن املخالفـات     بشـأن ا  سياسـة رمسـية     

أمــا إنشــاء مكتــب كــامل لألخالقــيات، فقــد ال يكــون اخلــيار   . را يف نــيويوركمدت مؤخــاعــت
األمانة حاليا حلوال وإجراءات بديلة     ولذلك تدرس   .  نظـرا حلجـم اليونـيدو ومواردها       ،املفضـل 

 .ياتزاهة واألخالقـ النمن أجل رفع مستوى

يف ذلك  م املتحدة، مبا     التعاون والتنسيق يف منظومة األم     دعمـا نشـطا   وتدعـم اليونـيدو      -٢٠
يف ابتكار  عميقة  مشاركة  خدمات الرقابة الداخلية    ويشارك مكتب   . جمـال الـرقابة الداخلـية     يف  

تنسيق على صعيد منظومة األمم املتحدة، مثل إطار مراجعة احلسابات          ملراقـبة ال  آلـيات جديـدة     
       بدور نشط  التقيـيم   ق  ويضـطلع املكتـب وفـري     . دة املـاحنني  اخلـاص بالصـناديق االسـتئمانية املـتعد

 .أوساطه الرقابيةكُلٌّ يف ، للغاية
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التقيــيم وفــريق خدمــات الــرقابة الداخلــية  كمــا أن مكتــب ،اليونــيدو ملــتزمة بالــرقابةو -٢١
 .يان مهامهما بقدر ما تسمح به املوارد املتاحة هلمايؤدكليهما 

  
 ات التابعة ملنظومة استعراض ثان لتنفيذ اتفاقات املقار اليت أبرمتها املنظم -جيم 

 توفري أماكن للمقار وتسهيالت أخرى من ِقبل البلدان : األمم املتحدة
  )JIU/REP/2006/4(املضيفة 

٢٢-           املوارد البشرية مسائل  على ، مركزابعـد أن صـدر تقريـر الوحـدة بشأن اتفاقات املقار
 ــس ــثاين   )JIU/REP/2004/2( املوظفـــني الـــيت متـ ــتعراض الـ ــذا االسـ ــامهة يف ، هـــدف هـ إىل املسـ

على توفري أماكن للمقار وتسهيالت أخرى يف جمال  املمارسـات والسياسـات الفعالـة واملتسـقة         
 .منظومة األمم املتحدةكامل نطاق 

وخلـص الـتقرير إىل أن اتفاقـات املقـار هـي اتفاقـات مـتطابقة تقريبا من حيث شكلها                 -٢٣
غري أنه توجد   . صـوص هذه االتفاقات   بشـأن ن  شـواغل   وحمـتواها، وأنـه بصـفة عامـة، ال توجـد            

ــبلدان    شــواغل بشــأن كفــاءة ومالءمــة   تنفــيذ بعــض أحكــام االتفاقــات وتفســريها يف بعــض ال
 هامــة اقتصــادية وغــريفوائــد الــبلدان املضــيفة مــن تــناله وعــالوة عــلى ذلــك فــنظرا ملــا . املضــيفة

بأنه ينبغي  لتقرير  أوصى ا  فقد   وجـود مقـار مؤسسـات مـنظومة األمم املتحدة ا          مـن    اقتصـادية 
 .زيد من التسهيالت السخية عند اقتناء أماكن هلذه املقار وتوفريها وترميمهااملمنح 

رمسية حمافل  العالقات اجليدة مع البلدان املضيفة وإقامة       حفز  وأبـرز الـتقرير احلاجة إىل        -٢٤
 وأوصــى أيضــا بإنشــاء آلــيات تكفــل متويــل اإلصــالحات      . لضــمان احلــوار يف هــذا الصــدد   

   د التأكـيد عـلى أمهـية إصـدار التأشريات يف حينها للموظفني واملسؤولني الذين               الرئيسـية، وجـد
الـتقرير القضـايا األمنية يف ضوء املعايري        تـناول   كمـا   . مهـام تـتعلق بـاألمم املـتحدة       يف  يسـافرون   

األمنية التنفيذية الدنيا للمقار. 
  
  تعليقات اليونيدو 

ددا مـن التوصـيات الواردة يف التقرير، مثل تذكري املوظفني           ذت اليونـيدو بـالفعل عـ      نفّـ  -٢٥
ستدعم كما . بواجـبام وإنشـاء صـندوق منفصـل خاص بعمليات اإلصالح والترميم الرئيسية          

 إنشاء  ،بالـتعاون مـع املـنظمات املوجـودة يف مركز فيينا الدويل            و اليونـيدو، يف حـدود مواردهـا      
القضايا أو املسائل   ومعاجلة  قات مع البلد املضيف     مشـترك يف فييـنا مـن أجـل تعزيـز العال           حمفـل   

 .على حنو مالئم
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  )JIU/NOTE/2005/2(استعراض إدارة جواز املرور اخلاص باألمم املتحدة                      -دال  
مبــراجعة الــتابع لألمــم املــتحدة  قــام مكتــب خدمــات الــرقابة الداخلــية ٢٠٠٣يف عــام  -٢٦

ونظرا للشواغل الكثرية اليت أثارا . دة ومراقبتهعملـييت إدارة جـواز املـرور اخلاص باألمم املتح         
   ٥٩/٢٧٠مــت بــه اجلمعــية العامــة يف قــرارها     تلــك املــراجعة، والطلــب الــذي تقدخ ، املــؤر 

ــانون األول٢٣ ــمرب / كـ ــات     ٢٠٠٤ديسـ ــد وسياسـ ــع قواعـ ــام وضـ ــني العـ ــل األمـ ــأن يكفـ ، بـ
دة باستعراض شامل   جـواز املـرور، قامـت الوح      إلدارة  وإجـراءات مناسـبة عـلى نطـاق املـنظمة           

ــيقة عــلى نطــاق املــنظومة  تلــك إلدارة  ــ. الوث ز االســتعراض عــلى اســتخدام جــواز املــرور   وركّ
يــة، صــة والوكالــة الدولــية للطاقــة الذراألمــم املــتحدة والوكــاالت املتخصجانــب وإدارتــه مــن 

         سـقة  الـة  وهـدف إىل ضـمان اتـباع سياسـات وإجـراءات وممارسـات فعفـيما يتعلق بإصدار  ومت
 .تلك الوثيقة واستخدامها وحفظها وجتديدها واستعادا

رة احلاجـة إىل اعـتماد إجـراءات مركـزية إلصـدار جـواز املرور، مبا يف                 دت املذكّـ  وأكّـ  -٢٧
 مــن أجــل تعزيــز إدارة وحديــثةن معلومـات دقــيقة  ذلـك إنشــاء قــاعدة بــيانات مركــزية تتضــم ،

ارة شؤون السالمة واألمن باألمانة العامة     وعهد إىل إد  . تلـك الوثـائق ومراقبتها ورصدها     مجـيع   
ــثارة بشــأن أمــور مــنها إصــدار        لألمــم املــتحدة مبهمــة إعــداد خطــة عمــل ملعاجلــة الشــواغل امل

 كــل مــنظمة إدارــا  تــراجعكمــا أوصــت الوحــدة بــأن  . أو ضــياعهامــتعددة جــوازات مــرور 
 .جلوازات املرور اخلاصة باألمم املتحدةالداخلية 

  
  يدوتعليقات اليون 

اخلاصة باألمم  د اليونـيدو التوصـية باعـتماد املركـزية يف إصـدار جوازات املرور               ال تؤيـ   -٢٨
وتسـتفيد اليونيدو يف    . رمهاسـيؤخ ، بـل    ر سـلبا يف العملـيات والتنفـيذ       ذلـك سـيؤثّ   املـتحدة، ألن    

دون تأخري  الوقـت الـراهن مـن اضطالع مكتب األمم املتحدة يف فيينا بإصدار جوازات املرور                
أصبح ة االلـتزام ـذا األجل إذا ما         ى البـت  ولـن يتسـن   . تقـدمي الطلـب   مـن   يف أجـل أقصـاه يومـان        

 . يف نيويوركمركزيااإلصدار 

ــريت يف مذكّــ     -٢٩ ــيت أث ــتعلق بالشــواغل ال ــيما ي ــدد إصــدارات  /ازدواج(رة الوحــدة وف تع
ت اليت تقع جـوازات املـرور، وعـدم ذكـر تـاريخ التوقـيع يف جـواز املرور، وعدم شرح الواجبا               

اليونيدو استحدثت  ،  )عـلى صـاحب اجلـواز اجلديـد، وعـدم إرجـاع الوثـيقة عند انتهاء اخلدمة                
جوازات املرور  تسليم  مراقبة يف فرع إدارة املوارد البشرية من أجل         ونقـاط   إجـراءات واضـحة     

كمـا أن الفـرع حيـتفظ بسـجالت مركـزية عن املوظفني الذين      . وإرجاعهـا عـند انـتهاء اخلدمـة       
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ومن مث ترى اليونيدو    . صالحيتهانتهاء  ن رقم اجلواز وتاريخ     وا عـلى تلـك الوثيقة، تتضم      حصـل 
اجلوازاتإدارة بعة كافية لضمان حسن أن اإلجراءات املت. 

د اليونــيدو احلاجــة إىل إعــادة الــنظر يف  ويف ضــوء التعلــيقني املذكوريــن أعــاله، ال تؤيــ  -٣٠
نوفمــرب / تشــرين الــثاين ٢٠لــة يف  واملعد١٩٧٧ مــارس/ آذار٣١رة الــتفاهم املوقعــة يف  مذكّــ

١٩٩٨    د املسـؤوليات بشـأن اخلدمـات املشـتركة بـني املـنظمات املوجـودة يف مركز                 ، الـيت حتـد
 .دة إىل إدارة جوازات املرورن إشارة حمدرة ال تتضمفيينا الدويل، رغم أن املذكّ

  
  )JIU/NOTE/2006/1(سفراء النوايا احلسنة يف منظومة األمم املتحدة                    -هاء   

 من مؤسسات منظومة األمم املتحدة اليت       ١٦مشـل االسـتعراض الـذي أجـرته الوحـدة            -٣١
ســفراء الــنوايا احلســنة، مبــا يف ذلــك معظــم الصــناديق والــربامج وأربــع وكــاالت للديهــا بــرامج 

سفراء النوايا احلسنة، إىل تقييم مدى فعالية انتشار وهـدف االسـتعراض، يف ضـوء       . صـة متخص
دارة تلـك الـربامج، وحتديـد مسـتوى املـوارد الالزمـة لتحقـيق األهـداف املقـررة، وتبين أفضل                   إ

 .وتعميمهااملمارسات 

مـه أولـئك األشـخاص مـن مسـامهة قـيمة يف حتقـيق أهداف                د االسـتعراض مـا يقد     وأكّـ  -٣٢
ورسل السالم  بأن إصدار مبادئ توجيهية لتعيني سفراء النوايا احلسنة           كما أقر  ،األمـم املـتحدة   

 اأساستلك املبادئ   ، حيث ستكون     املختلفة الربامجاملواءمة بني   ل خطـوة هامـة يف سبيل        يشـكّ 
 .وضع مبادئ توجيهية أكثر تفصيال خاصة ايف العديد من املنظمات يستند إليه  امرجعي

مـن سفراء النوايا احلسنة  مفـرط الكـرب     بـيد أن االسـتعراض خلـص إىل أن هـناك عـددا               -٣٣
ــئات       ) ٤٠٠ر مــن أكــث( ــندرجون حتــت كــثري مــن األلقــاب والف ــتحدة ي ــم امل ــنظومة األم يف م

ــالقدر الكــايف، أو     ،املخــتلفة ــتزام ورهــن    وليســوا مجــيعا مشــهورين أو نشــطني ب شــديدي االل
 من أجل ،دةخدمة كل منهم ليست حمدكما أن مدة . عـلى حنـو مـا هـو منـتظر منهم          اإلشـارة   

ع مــن حيــث لذيـن ال مفــر مــنهما، بيـنما ال يكفــل دائمــا التـنو   احلـيلولة دون اإلرهــاق وامللــل ال 
 من قدرم على االتصال جبميع      األفـراد أو من حيث املناطق اجلغرافية والثقافية، مما حيد         مسـات   

ا كان كثري من املشاهري يدافعون، يف بعض احلاالت، وعالوة على ذلك، فلم  . أنـواع اجلمـاهري   
 متشــاة يف مــنظمات خمــتلفة، قــد تــزدوج أعمــاهلم ويكتــنف  عــن القضــايا ذاــا أو عــن قضــايا

من أجل إعالء مكانة التركيز زيادة وكشـف االسـتعراض عـن احلاجة إىل    . الغمـوض رسـالتهم   
رات للــنجاح إىل جانـب نظــم للرصــد واإلبـالغ مــن أجــل   الـربامج، وعــن ضــرورة وضـع مؤشــ  
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ق أفضل بني مؤسسات األمم املتحدة،      كما ينبغي حتقيق تنسي   . قياسا فعليا قـياس اآلثـار املترتـبة       
 .من خالل تبادل اخلربات وتنظيم أنشطة مشتركة

  
  تعليقات اليونيدو 

 وال . املقدمــة مــن الوحــدةتوصــيات القابلــة للتطبــيقالذت اليونــيدو بــالفعل معظــم نفّــ -٣٤
 شخصيات بارزة منويضم هؤالء السفراء . تسـتعمل اليونـيدو سوى لقب سفري النوايا احلسنة    

شهورة من الذين أسهموا إسهاما كبريا يف التنمية    املشخصيات  والرجـال األعمال    الصـناعيني و  
أمـا أهداف الربنامج    . حمـدودة قلـيل ومـدة تكلـيفهم       عددهـم   كمـا أن    . الصـناعية كُـلٌّ يف جمالـه      

دة لســفراء ال توجــد أي اختصاصــات حمــدغــري أنــه . حمــددة بوضــوحرات الــنجاح فهــي ومؤشــ
اليومية، والبدالت مه اليونيدو على تكاليف السفر    ويقتصـر الـتمويل الـذي تقد      . ةالـنوايا احلسـن   

وسيخضــع . قــدر اإلمكــانب ،ترتيــبات الــتمويل الــذايت لــتلك التكالــيف جزئــيا  املــنظمة وتطــبق
 .تمويلهل ، مع إيالء االعتبارآثارهلتقدير لتقييم لالربنامج أيضا 

  
   يونيدو   تقارير ذات صلة غري مباشرة بال   -ثالثا  
  )JIU/REP/2006/1(تقييم امليزنة على أساس النتائج يف عمليات حفظ السالم                          -ألف  

٣٥- على وجه التحديدن هذا التقرير أي توصية تتعلق باليونيدو ال يتضم. 
  

حنو برنامج لألمم املتحدة للمساعدة اإلنسانية من أجل االستجابة للكوارث  -باء 
التسونامي(ادة من كارثة موجات املد الزلزايل الدروس املستف:  منهاواحلد (

  )JIU/REP/2006/5(باحمليط اهلندي 
غري أن . ةمباشربصفة مل تشـارك اليونـيدو يف هـذا التفتـيش ومل توجه إليها أي توصية                -٣٦

مــن أجــل اإلغاثــة اإلنســانية وإعــادة و أن اجلهــود املــبذولة يف حــاالت الطــوارئ تــرىاليونــيدو 
ومن مث، فإن اليونيدو تؤيد وضع      . مـتكاملة بطـريقة    ينـبغي أن تـربمج وتـدار         عـاش واإلنالتأهـيل   

تنســيق املســاعدة اإلنســانية وأنشــطة مواجهــة الكــوارث "إطــار عــلى نطــاق املــنظومة مــن أجــل 
اإلمنائيةوانب اجلنعاش وإعادة اإلعمار وإل، يضم برامج ا" منهاواحلد. 
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  ٢٠٠٧برنامج العمل لعام  -رابعا 
نظامها األساسي، جبميع املنظمات املشاركة فيها، طالبة كمـا يقضـي   تتصـل الوحـدة،      -٣٧

د وينبغي أن جتس  . مـنها تقـدمي اقـتراحاا بشـأن األعمـال الـيت ينـبغي القـيام ـا يف السـنة التالية                     
هـذه املقـترحات بـنودا حتـتل مكانا رفيعا يف جدول أعمال منظومة األمم املتحدة؛ وأن تنطوي                

ــية حتســني عــلى إمك تنفــيذ بــرامج املــنظومة وخدماــا؛ وأن يشــمل نطاقهــا املــنظومة    طــريقة ان
 أو مها معا؛ وأن تكون متآزرة، ربأسـرها؛ وأن يكـون بوسـعها حتقيق مزيد من الكفاءة أو الوف      

عـند اإلمكـان، مـع الـتقارير األخـرى الـيت تصدرها الوحدة أو هيئات الرقابة الداخلية األخرى              
قرار اجلمعية العامة   (ي احلسابات، متفادية يف الوقت ذاته ازدواجية اجلهود         أو جملـس مـراجع    /و

٥٩/٧٥٢٠٠٤أبــريل / نيســان٢٢خ  املــؤر .(رت اجلمعــية العامــة، يف وباإلضــافة إىل ذلــك قــر
 أن تركز الوحدة اهتمامها أساسا على       ،)٢٠٠٥مارس  / آذار ٧املعتمد يف    (٥٩/٢٦٧قـرارها   

 .اإلدارة وضمان االستخدام األمثل للموارد املتاحةحتديد السبل الكفيلة بتحسني 

والحظـت اليونـيدو الـتكامل بـني واليـة الوحـدة واختصاصات اللجنة اإلدارية الرفيعة                 -٣٨
ويطلب حاليا إىل   ).  اإلدارية اللجنة(املسـتوى الـتابعة لـس الرؤسـاء التنفيذيني املعين بالتنسيق            

اإلدارية  عمل الوحدة واللجنة     يف برناجمي إسهامات  مؤسسـات منظومة األمم املتحدة أن تقدم        
األمم املتحدة تناسـق أكـرب بـني برامج مؤسسات منظومة    حتقـيق  ومـن مث، فمـن أجـل      . كلـيهما 

نطـاق املنظومة، ترى    كـامل    عـلى    اإلداريـة وأنشـطتها وزيـادة حتسـني السياسـات واملمارسـات           
وشبكة اإلدارية   تقـوم ـا اللجـنة        تعاون مـع عملـيات ختطـيط العمـل الـيت          توثـيق الـ   اليونـيدو أن    

، سيكون اهليـئات املتخصصـة الـتابعة هلـا، ال سيما شبكة امليزانية واملالية وشبكة املوارد البشرية             
 .مفيدا يف إعداد برنامج عمل الوحدة السنوي

، نسخة من تقريرها لعام     ٢٠٠٧مارس  / آذار ٧مـت الوحـدة إىل اليونيدو، يف        قدقـد   و -٣٩
يف اللجـــنة اخلامســـة فـــيه نظـــرت الـــذي  A/62/34((2) (٢٠٠٧مـــلها لعـــام  وبـــرنامج ع٢٠٠٦

 / نيسان ٤اجلمعية العامة علما يف     بـه    وأحاطـت    ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٢١جلسـتها املعقـودة يف      
، ٢٠٠٧ومـن بني املواضيع األحد عشر اليت يتناوهلا برنامج عمل الوحدة لعام             . ٢٠٠٧أبـريل   

االمـتحان التنافسـي الوطين بوصفه أداة       ) أ: (دو وهـي  اليونـي هلـا بعـض األمهـية لـدى          مخسـة مثـة   
واالستعانة ) ج(ق األمـم املـتحدة املقـيم؛        ل اخلـاص لألمـني العـام ومنسـ        واملمـثّ ) ب(للتوظـيف؛   

________________________ 
كة، والتركيز املطلوب من طرف الوحدة وضع الربنامج استنادا إىل اإلفادات املقدمة إىل وحدة التفتيش املشتر (2) 

على األمور اإلدارية، واملسائل املشتركة املدرجة يف جداول أعمال اهليئات التشريعية التابعة هلذه املنظمات، 
 .والتقييمات اإلدارية الداخلية للوحدة، واالقتراحات اليت قدمها املفتشون كال منهم على حدة
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ــرعاية ) د(بشــركات اخلــربة االستشــارية يف مؤسســات مــنظومة األمــم املــتحدة؛     وخدمــات ال
واالتفاقات   ) ه(حدة؛  مـة مـن الشـركات يف مؤسسـات مـنظومة األمـم املت             املقد واتفاقات املقار

 .املسائل املتصلة باالمتثال: األخرى للبلدان املضيفة
  

  اإلجراء املطلوب من الس اختاذه   -خامسا 
 ، رمبــا يــود٤٨/٢٢١عمــال بأحكــام نظــام الوحــدة األساســي وقــرار اجلمعــية العامــة     -٤٠

م إرشــادات بشــأن اختــاذ ثــيقة وأن يقــدالــس أن حيــيط عــلما باملعلومــات الــواردة يف هــذه الو 
   .إجراءات أخرى

  
   املختصرات املستخدمة يف هذه الوثيقة                

فريق التقييم، التابع للمكتب املعين باستراتيجية املنظمة والتعلّم 
 فيها

 )الفريق   (فريق التقييم       

اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى، التابعة لس الرؤساء 
  بالتنسيقالتنفيذيني املعين

 اللجنة اإلدارية      

 املكتب     مكتب خدمات الرقابة الداخلية
 الوحدة    وحدة التفتيش املشتركة
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 املرفق  
   تقارير وحدة التفتيش املشتركة اليت هلا صلة باليونيدو          

JIU/REP/2006/2- ثغرات الرقابة يف منظومة األمم املتحدة 
اجلهة املعنية 
باختاذ اإلجراء  التوصية

 

يئات اإلدارية  اهل ينبغي أن تنشئ اهليئات التشريعية التابعة لكل مؤسسة من مؤسسات منظومة األمم املتحدة جملسا مستقال للرقابة 
اخلارجية يتألف من مخسة إىل سبعة أعضاء، تنتخبهم مجيعا الدول األعضاء لتمثيل املصاحل اجلماعية للمجالس 

وينبغي أن يساعدهم يف أداء وظائفهم مستشار . ة يف جماالت الرقابةوينبغي أن تتوفر لديهم خربة سابق. اإلدارية
 .خارجي واحد على األقل له خربة معترف ا يف شؤون الرقابة خيتارونه

١ 

اهليئات اإلدارية   ينبغي أن تقرر اهليئات التشريعية أن أتعاب وشروط توظيف مراجعي احلسابات اخلارجيني املقترحة ينبغي  )ب(
 . الس اإلداري املعين من خالل جملس الرقابة اخلارجية يف كل منظمةأن تعرض على

٣ 

اهليئات اإلدارية   ينبغي أن تقرر اهليئات التشريعية أن أعضاء اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية وجلنة اخلدمة املدنية 
مة األمم املتحدة خيضعون لنظام موحد الدولية ووحدة التفتيش املشتركة وغريها من اهليئات املماثلة يف منظو

مينعهم من أي تعيني، مبا يف ذلك بصفة املستشار، يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة اليت سبق أن تولوا فيها 
 .مسؤوليات يف جمال الرقابة، أثناء فترة خدمتهم وطوال ثالثة أعوام بعد توقفهم عن تلك اخلدمة

٤ 

اهليئات اإلدارية   ه اهليئات التشريعية بوضع حدود ملدة خدمة مراجعي احلسابات اخلارجيني يف مؤسسات منظومة ينبغي أن توج
األمم املتحدة، ومنع املوظفني الذين عملوا بصفة مراجعني خارجيني للحسابات من تويل وظائف تنفيذية ملدة 

 .ثالثة أعوام يف املؤسسات اليت سبق أن تولوا فيها مسؤوليات يف جمال الرقابة

٥ 

 :ينبغي أن يستعرض الرؤساء التنفيذيون البنية احلالية للرقابة الداخلية يف منظمام وأن يكفلوا ما يلي األمانة
دمج وظائف مراجعة احلسابات والتفتيش والتحقيق والتقييم يف وحدة منفردة ختضع لرئيس الرقابة  )أ(

 الداخلية الذي يكون مسؤوال أمام الرئيس التنفيذي مباشرة؛
ينبغي أن تدرج كل الوظائف، عدا وظائف الرقابة األربع، يف مكان آخر يف األمانات وليس يف وحدة  )ب(

 .اخليةالرقابة الد

٦ 

اهليئات اإلدارية   ينبغي أن توجه اهليئات التشريعية يف كل مؤسسة من مؤسسات منظومة األمم املتحدة رؤساءها التنفيذيني إىل 
 :القيام مبا يلي

درة املنظمة على إجراء التحقيقات، والتقدم مبقترحات لبناء حد أدىن من القدرة داخلها للقيام استعراض ق )أ(
 بالتحقيقات؛

ضمان أن تشتمل القدرة الدنيا إلجراء التحقيقات على حمققني حمترفني مؤهلني وذوي خربة ال خيضعون  )ب(
 للتناوب داخل تلك املنظمة؛

 بادرة بالتحقيقات دون تدخل من اإلدارة العليا يف املنظمات املعنية؛ضمان اإلذن لكيانات التحقيق بامل )ج(
 ). أدناه١١انظر التوصية (وضع إجراءات مستقلة لتقدمي التقارير فيما يتعلق بالتحقيقات ضمان  )د(

٧ 
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JIU/REP/2006/2- ثغرات الرقابة يف منظومة األمم املتحدة 
اجلهة املعنية 
باختاذ اإلجراء  التوصية

 

اهليئات اإلدارية   رؤساءها التنفيذيني ينبغي أن توجه اهليئات التشريعية يف كل مؤسسة من مؤسسات منظومة األمم املتحدة إىل 
إىل وضع سياسات وإجراءات مماثلة لتلك اليت اعتمدت مؤخرا يف األمم املتحدة من أجل توفري احلماية من 
 .األعمال االنتقامية ملن يبلّغون عن سوء التصرف، وينبغي نشر هذه السياسات واإلجراءات على نطاق واسع

٨ 

اهليئات اإلدارية   شريعية يف كل منظمة أن امليزانية املقترحة لكيان الرقابة الداخلية جيب أن يضعها ينبغي أن تقرر اهليئات الت
الكيان نفسه، وأن تعرض على جملس الرقابة اخلارجية مع أي تعليقات من الرئيس التنفيذي، بغية استعراضها 

 .وإحالتها إىل اهليئة اإلدارية املختصة

٩ 

اهليئات اإلدارية    :لرقابة الداخلية، ينبغي أن تقرر اهليئات التشريعية يف كل منظمة ما يليفيما يتصل بتعيني رئيس ا
 حيدد املرشحون املؤهلون على أساس إصدار إعالن عن الوظيفة ينشر على نطاق واسع؛ )أ(
 خيضع التعيني للتشاور مع اهليئة اإلدارية وملوافقتها املسبقة؛ )ب(
 أن خيضع لالستعراض واملوافقة من جانب اهليئة اإلدارية؛جيب أن يكون إاء اخلدمة لسبب معقول و )ج(
 أعوام غري قابلة للتجديد، مع عدم إمكان توقّع أي تعيني آخر يف ٧ و٥حتدد مدة اخلدمة مبا يتراوح بني  )د(

 .نفس املؤسسة من مؤسسات األمم املتحدة عند اية مدة اخلدمة

١٠

اهليئات اإلدارية   لتشريعية يف كل منظمة رؤساءها التنفيذيني إىل ضمان وضع املعايري الدنيا التالية لتقدمي ينبغي أن توجه اهليئات ا
 :التقارير عن الرقابة الداخلية

 تقدم تقارير الرقابة الداخلية إىل الرئيس التنفيذي؛ )أ(
يه، مشفوعا يقدم، بشكل مستقل، تقرير سنوي موجز عن الرقابة الداخلية إىل جملس الرقابة لينظر ف )ب(

 بتعليقات الرئيس التنفيذي اليت تقدم منفصلة؛
تقدم إىل جملس الرقابة، بناء على الطلب، تقارير عن كل من املراجعة الداخلية للحسابات والتفتيش  )ج(

 والتقييم على حدة؛
.انات الالزمة من حيث السريةتقدم تقارير التحقيق املنفردة إىل جملس الرقابة، بناء على طلبه، مع مراعاة الضم )د(

١١

اهليئات اإلدارية   فيما يتصل مبتابعة توصيات الرقابة، ينبغي أن توجه اهليئات التشريعية يف كل منظمة رؤساءها التنفيذيني إىل 
 :ضمان ما يلي

 يف إنشاء قاعدة بيانات من أجل رصد متابعة مجيع توصيات الرقابة ورصد التوصيات العالقة ومتابعتها )أ(
 الوقت املناسب؛

تضمني تقرير الرقابة الداخلية السنوي املوجز املقدم إىل جملس الرقابة ملخصا لتوصيات الرقابة اليت مل تنفذ  )ب(
 .تنفيذا كامال بعد

١٢

اهليئات اإلدارية   نوعية ينبغي أن توجه اهليئات التشريعية يف كل منظمة رؤساءها التنفيذيني إىل ضمان إجراء تقييم مستقل لل
 .لكيان الرقابة الداخلية، على األقل مرة كل مخس سنوات، من خالل استعراض األقران مثال

١٣
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JIU/REP/2006/2- ثغرات الرقابة يف منظومة األمم املتحدة 
اجلهة املعنية 
باختاذ اإلجراء  التوصية

 

اهليئات اإلدارية    :ينبغي أن تعتمد اهليئات التشريعية يف كل منظمة املعيارين التاليني فيما يتصل بالرقابة الداخلية
 مليون ٢٥٠ إىل املنظمات اليت تدير موارد قدرها أن إنشاء وحدة للرقابة الداخلية له ما يربره بالنسبة )أ(

 دوالر على األقل يف كل فترة سنتني؛
 مليون دوالر يف كل فترة سنتني، ينبغي تكليف أي ٢٥٠بالنسبة إىل املنظمات اليت تدير موارد تقل عن  )ب(

 .مؤسسة أخرى من داخل منظومة األمم املتحدة تكون قادرة على االستجابة

١٤

إلدارية  اهليئات ا  :ينبغي أن توجه اهليئات التشريعية يف كل منظمة رؤساءها التنفيذيني إىل التقدم مبقترحات من أجل ما يلي
إنشاء وظيفة لألخالقيات تكون ذات اختصاصات واضحة، والتعريف ا عرب موقع املنظمة الشبكي  )أ(

 وغريه من وسائل اإلعالم؛
، حسب االقتضاء، ضمن مكتب الرئيس ٥-ف/١- بدرجة م دإنشاء وظيفة مسؤول عن األخالقيات، )ب(

 التنفيذي؛
 .توفري التدريب اإللزامي يف جمال النـزاهة واألخالقيات لكل املوظفني، ال سيما املعينني حديثا )ج(

١٥

االس اإلدارية   :ات من أجل ما يليينبغي أن توجه اهليئات التشريعية يف كل منظمة رؤساءها التنفيذيني إىل التقدم مبقترح
وضع أحكام تشترط الكشف السري عن الوضع املايل جلميع املسؤولني املنتخبني ومجيع املوظفني من  )أ(

  من التقرير؛٥٠ فما فوق، ومجيع املوظفني املشار إليهم يف الفقرة ١-الرتبة مد
 املسؤول عن األخالقيات من )املوظف(القيام سنويا بإحالة بيانات الكشف عن الوضع املايل إىل املكتب  )ب(

 .أجل استعراضها

١٦

االس اإلدارية  ينبغي أن توجه اهليئات التشريعية يف كل من مؤسسات منظومة األمم املتحدة جمالس الرقابة فيها إىل إنشاء )د(
 .آلية فعالة للتنسيق والتعاون فيما بني هيئات الرقابة اخلارجية والداخلية على نطاق املنظومة

١٧

   
JIU/REP/2006/4- اليت أبرمتها املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة استعراض ثان لتنفيذ اتفاقات املقار : 

 توفري أماكن للمقار وتسهيالت أخرى من ِقبل البلدان املضيفة
اجلهة املعنية 
باختاذ اإلجراء  التوصية

 

ذيني أن يذكّروا مسؤوليهم وموظفيهم بواجبهم املتمثل يف اتباع ينبغي لرؤساء منظمات األمم املتحدة التنفي األمانة
 .سلوك يقتدى به يف مراعاة قوانني البلدان املضيفة ولوائحها وتقاليدها وعاداا

١ 

اهليئات اإلدارية    :ينبغي للهيئات التشريعية يف منظمات األمم املتحدة      
 املتعلقة باتفاقات املقار ومبا يعود عليها من منافع من وجود  البلدان املضيفة بالتزاماا القانونيةتذكّرأن  )أ(

 منظمات األمم املتحدة فيها، وأن تذكّرها بأن تنفيذ اتفاقات املقار تنفيذا كامال هو أيضا يف صاحلها؛

٢ 
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JIU/REP/2006/4- اليت أبرمتها املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة استعراض ثان لتنفيذ اتفاقات املقار : 
 توفري أماكن للمقار وتسهيالت أخرى من ِقبل البلدان املضيفة

اجلهة املعنية 
باختاذ اإلجراء  التوصية

 

 .قارأن تطلب إىل الرؤساء التنفيذيني ملنظماا أن يقدموا تقارير يف فترات مناسبة عن تنفيذ اتفاقات امل )ب(
ينبغي لرؤساء مؤسسات منظومة األمم املتحدة التنفيذيني أن يتفاوضوا مع البلدان املضيفة وأن يشجعوها على  األمانة

تقدمي تسهيالت أكثر سخاء للمنظمات يف احلصول على أماكن مقارها أو ترميمها، كأن تقدم أماكن جمانية أو 
 .يفقروضا معفاة من الفائدة أو أن تتقاسم التكال

٣ 

اهليئات اإلدارية   ينبغي للهيئات التشريعية يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة اليت تتكبد التكاليف الكاملة لعمليات اإلصالح 
والترميم الرئيسية ألماكن مقارها أو جزءا من تلك التكاليف أن تنشئ صندوقا خاصا لضمان توافر موارد مالية 

ا العادية، إن مل تفعل ذلك بعدكافية لتلك العمليات يف ميزانيا. 

٤ 

اهليئات اإلدارية    :ينبغي للهيئات التشريعية ملنظمات األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف البلد املضيف نفسه         
أن تنظر يف إنشاء حمفل رمسي مشترك شبيه بلجنة العالقات مع البلد املضيف يف نيويورك، من أجل تعزيز  )أ(

 يف؛العالقات مع البلد املض
أن تضمن ختصيص موارد كافية من ميزانياا العادية من أجل دعم إنشاء هذا احملفل الرمسي وسريه سريا  )ب(

 .سليما

٥ 

 :ينبغي لرؤساء مؤسسات منظومة األمم املتحدة التنفيذيني    األمانة
التأشريات جمانا ويف الوقتأن يذكروا البلدان املضيفة بالتزاماا مبوجب اتفاقات املقار فيما يتعلق بإصدار  )أ(

 املناسب ملوظفي منظمات األمم املتحدة ومسؤوليها؛
أن يشجعوا البلدان املضيفة على حتديد إطار زمين معقول ملعاجلة طلبات احلصول على التأشريات، وذلك  )ب(

ني بالتعاون مع املنظمات، بغية جتنب التأخري يف منح التأشريات أو عدم منحها، ال سيما للمسؤول
 واملوظفني الذين سبق هلم أن منحوا تأشريات؛

 .أن يقدموا تقارير إىل اهليئات التشريعية عن التقدم احملرز يف هذا الصدد )ج(

٧ 

ينبغي لس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق يف منظومة األمم املتحدة أن يستعرض التنفيذ العملي لالمتيازات  األمانة
الضرائب " للمنظمات الدولية، استعراضا منتظما، خصوصا فيما يتعلق بتفسري مصطلحات مثل واحلصانات املمنوحة
، وذلك بغية ضمان تطبيقها تطبيقا موحدا من ِقبل البلدان "الرسوم"و" اجلبايات"و" النفقات"و" املباشرة وغري املباشرة

املضيفة يف سياق اتفاقات املقار. 

٨ 

اهليئات اإلدارية    :ت التشريعية يف منظمات األمم املتحدة      ينبغي للهيئا
 أن ختصص موارد مالية مناسبة من أجل ضمان وجود مرافق أمنية كافية وواقعية يف مجيع مراكز عملها؛ )أ(
 .ر البلدان املضيفة بالتزامها تقدمي األمن املناسب ألماكن منظمات األمم املتحدة وملوظفيها أن تذكّ )ب(

١٠
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JIU/NOTE/2005/2- تعراض إدارة جواز املرور اخلاص باألمم املتحدةاس 
اجلهة املعنية 
باختاذ اإلجراء  التوصية

 

جيب على رؤساء املنظمات ضمان أن املوظفني املسؤولني عن تسليم جواز املرور اخلاص باألمم املتحدة ال  األمانة
 .يسلّمونه إال بعد توقيع الشخص املعين وبيان تاريخ التسليم

٣ 

 :ينبغي لرؤساء املنظمات األمانة
 أن يوقفوا حفظ جوازات املرور اخلاصة باألمم املتحدة لدى املنظمات؛ )أ(
 يف املائة على األقل من راتب شهر واحد للموظفني الذين انتهت ٥٠ بـاالحتفاظممارسة أن يستخدموا  )ب(

 .خدمتهم حىت يعيدوا اجلواز من أجل إلغائه

٦ 

ت أن يوجهوا وحدات مراجعة احلسابات الداخلية التابعة هلم إىل القيام مبراجعة إلدارة ميكن لرؤساء املنظما األمانة
 .جوازات املرور خالل فترة امليزانية التالية

٨ 

   
JIU/NOTE/2006/1- سفراء النوايا احلسنة يف منظومة األمم املتحدة 

اجلهة املعنية 
باختاذ اإلجراء  التوصية

 

اءة برامج سفراء النوايا احلسنة وفعاليتها، ينبغي لرؤساء املنظمات املعنية التنفيذيني من أجل تعزيز كف األمانة
 :القيام مبا يلي

 ترشيد عدد سفراء النوايا احلسنة؛ )أ(
جعل التعيني أو جتديد اخلدمة مقتصرا على الشخصيات املشهورة من املستوى الرفيع امللتزمة التزاما قويا  )ب(

 رة؛واليت تكون رهن اإلشا
 التوقف عن ممارسة تعيني سفراء نوايا حسنة جدد بانتظام كل سنة؛ )ج(
 تقييم العمل الذي اضطلع به سفري النوايا احلسنة وأثره قبل جتديد أي والية مدا سنتان؛ )د(
 سنوات، على أن متنح استثناءات بعد النظر يف كل حالة على ١٠حتديد جمموع اخلدمات ملدة أقصاها  )ه(

 .ء على اجلدارة واالحتياجات العمليةحدة بنا

٢ 

من أجل زيادة أثر وفعالية استراتيجية االتصال اليت يتبعها سفراء النوايا احلسنة وتفادي االلتباس لدى اجلمهور  األمانة
 :ا يليالقيام مباملستهدف، ينبغي للرؤساء التنفيذيني 

ومة، على الشخصيات املشهورة املعينة للعمل ، على صعيد املنظوحدهإطالق لقب سفري النوايا احلسنة  )أ(
استثنائية لإلشارة إىل أفراد األسر بصفة باسم املنظمة لفترة تدوم سنتني؛ وميكن استخدام ألقاب أخرى 

 امللكية واملشاهري الذين يضطلعون مبهام متخصصة؛
 ،ين يعينهم األمني العامليقتصرا على األشخاص الذ" املبعوث اخلاص"و" رسول السالم"االحتفاظ بلقيب  )ب(

 .طابعهما االستثنائيمماثل حفاظا على  وتفادي استعمال أي لقب

٣ 
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JIU/NOTE/2006/1- سفراء النوايا احلسنة يف منظومة األمم املتحدة 
اجلهة املعنية 
باختاذ اإلجراء  التوصية

 

ينبغي للرؤساء التنفيذيني أن يشجعوا سفراء النوايا احلسنة على التمويل الذايت جلميع النفقات املرتبطة بالسفر،  األمانة
 بغية حتقيق ،أي تكاليفتترتب عليها   على اعتماد ترتيبات أخرى الهممىت كان ذلك ممكنا، وأن يشجعو

 .وفورات متكررة قد تكون هامة بالنسبة إىل بعض املنظمات

٥ 

 :ما يليضمان من أجل حتسني فعالية برامج سفراء النوايا احلسنة، ينبغي للرؤساء التنفيذيني  األمانة
 تصال اليت تتبعها املنظمة؛يف إطار استراتيجية االاملشهورة حتديدا واضحا هذه الشخصيات حتديد دور  )أ(
 ،يتماشى مع األولويات الربناجميةمبا حتديد االختصاصات واخلطة السنوية لألنشطة ومؤشرات النجاح  )ب(

 . الفنيةجتديد العقود، مبشاركة املكاتب/واالتفاق بشأا قبل التعيني

٧ 

 :ينبغي للرؤساء التنفيذيني القيام مبا يلي األمانة
 األثر الناتج عن أنشطة سفراء النوايا احلسنة ورسل السالم واإلبالغ عنه بانتظام؛وضع نظم لرصد  )أ(
 .كفاءاإجراء تقييمات مرحلية للربامج من أجل حتسني  )ب(

٨ 

 أجل تعزيز املساءلة يف أوساط مديري الربامج وزيادة الفعالية من حيث التكاليف، ينبغي للرؤساء التنفيذيني من األمانة
 : يليالقيام مبا

على عائد وما تعود به من قابلة للقياس ربط متويل برامج سفراء النوايا احلسنة مبا حتققه من آثار  )أ(
  بشكل مباشر أو غري مباشر؛تدرها أنشطتهمنسبة من األموال ك، اتاالستثمار

لفة، وذلك تنظيم اخلدمات اانية، مثل الشراكات مع القطاع اخلاص، حبيث ال تكبد املنظمات أي تك )ب(
  مذكرات التفاهم؛ ويف إطار طريقةاملكاتب القانونية املعنيةبالتشاور مع 

القطرية،  /اإلقليمية املكاتببإدارته  لتضطلع ،إضفاء الالمركزية، بشكل مناسب، على إدارة الربنامج )ج(
 .بينما تتوىل املقار دور التنسيق وتقدمي املشورة والرصد

٩ 

أهداف استراتيجية مشتركة أن يتعاونوا غايات ولتنفيذيني يف املنظمات اليت تسعى إىل حتقيق ينبغي للرؤساء ا األمانة
وحتقيق أثر أكرب بتكلفة أوسع على تنظيم أنشطة مشتركة لسفراء النوايا احلسنة من أجل الوصول إىل مجاهري 

 .أقل

١١

 


