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

 جملس التنمية الصناعية  
 الرابعة والثالثونالدورة 
 ٢٠٠٨مايو / أيار١٦-١٤فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت٨البند 

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

ة وفقــا لــلمخطّط يقــّدم هــذا الــتقرير معلومــات عــن أنشــطة وحــدة التفتــيش املشــترك   
 .١١-م/٢٤-األّويل ملتابعة التوصيات عمال باملقّرر م ت ص

  
 احملتويات

   الفقرات الصفحة

............................................................................................مقّدمة ٢-١ ٢
................تقارير ومذكّرات صادرة عن وحدة التفتيش املشتركة وهلا صلة مباشرة باليونيدو ٤٠-٣ ٣  -أوال
...........................................................تقارير ذات صلة غري مباشرة باليونيدو ٤٢-٤١ ١٢  -ثانيا
.......................................................................٢٠٠٨برنامج العمل لعام  ٤٥-٤٣ ١٣  -ثالثا
................................................................اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه ٤٦ ١٤  -رابعا

 املرفق 
..........................................................تقارير وحدة التفتيش املشتركة ذات الصلة باليونيدو ١٥  
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  مقّدمة    
أصـبحت وحـدة التفتـيش املشـتركة هيـئة فرعـية تابعـة جمللس التنمية الصناعية مبوجب                    -١

 خمطــط أويل ملــتابعة توصــيات   IDB.24/18وقــد ورد يف الوثــيقة  . ٢٢-م/١-مقــرَّره م ت ص
ــّر قــد الوحــدة، و ــيما بعــد يف املقــرَّر م ت ص ذلــك املخطــط األويل  أُق ــا . ١١-م/٢٤-ف ووفق

لمجلس لدورة عادية واحدة يف  يف تقارير الوحدة سوف ُينظَرر، نها املقرَّ لألحكـام الـيت يتضـمّ     
 ).منصوص عليها نةإال يف حاالت معّي(كل سنة 

منذ ورسالة إدارية واحدة  تنيرمذكّ و)١(تقريرا ١٤وقـد أصـدرت الوحـدة ما جمموعه          -٢
 ٨ املؤرخــة IDB.33/15الوثــيقة (صــدور آخــر وثــيقة مــن وثــائق اجمللــس تتــناول هــذا املوضــوع  

 هـذه الوثـيقة تعليقات املنظمة على التقارير اليت هلا صلة مباشرة            وتتضـّمن ). ٢٠٠٧ مـايو /أيـار 
 .وترد يف املرفق التوصيات اليت هلا صلة مباشرة باليونيدو.  باليونيدوغري مباشرةأو 

  
   وحدة التفتيش املشتركةوالرسائل اإلدارية الصادرة عنرات ذكّامل وتقاريرال 

 يف اآلونة األخرية
 

JIU/REP/2006/6- حاإلدارة املستندة إىل النتائج يف األمم املتحدة يف سياق عملية اإلصال 

JIU/REP/2006/7- تنقُّل املوظفني يف األمم املتحدة 

JIU/REP/2007/1-            التـربعات يف مؤسسـات منظومة األمم املتحدة وأثرها على استراتيجيات
 تنفيذ الربامج وتعبئة املوارد

JIU/REP/2007/2- التغطية الطبية ملوظفي منظومة األمم املتحدة 

JIU/REP/2007/3-  ل العامل يف املنظمة العاملية لألرصاد اجلويةصندوق رأس املااستعراض 

JIU/REP/2007/4- اهليكل العمري للموارد البشرية يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة 

JIU/REP/2007/5-  اإليكاو(التنظيم واإلدارة يف منظمة الطريان املدين الدويل استعراض( 

JIU/REP/2007/6- إدارة املعارف يف منظومة األمم املتحدة 

JIU/REP/2007/7-  التنظيم واإلدارة يف املنظمة البحرية الدوليةاستعراض 

                                                                 

ميكن االطالع على مجيع تقارير وحدة التفتيش املشتركة ومذكّراهتا من خالل موقعها الشبكي على العنوان  (1) 
http://www.unjiu.org/. 
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JIU/REP/2007/8- متويل ومالك موظفي مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

JIU/REP/2007/9-  امتحانات التوظيف التنافسية الوطنية بوصفها أداة للتوظيفاستعراض 

JIU/REP/2007/10-  يف منظومة األمم املتحدةمكاتب االتصال 

JIU/REP/2007/11-  التنظيم واإلدارة يف املنظمة العاملية لألرصاد اجلويةاستعراض 

JIU/REP/2007/12-  ــتحدة يف    اســتعراض ــذي أحــرزته مؤسســات مــنظومة األمــم امل ــتقّدم ال ال
ص  مــن األهــداف اإلمنائــية لأللفــية املــتعلق مبكافحــة فــريوس نقــ ٦ مــن اهلــدف ٧حتقــيق الغايــة 
 )األيدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /املناعة البشرية

JIU/NOTE/2007/1-  التنظيم واإلدارة يف مكتب األمم املتحدة يف جنيفاستعراض 

JIU/NOTE/2007/2-   اسـتعراض جمموعــة خمــتارة مــن املســائل املــتعلقة باالتصــاالت الالســلكية
يف مؤسسات ) VoIP(كة اإلنترنت واسـتخدام تكنولوجـيا بـروتوكول االتصال الصويت عرب شب         

 منظومة األمم املتحدة

JIU/ML/2007/1-    ــبلدان املضــيفة ــاّر واالتفاقــات األخــرى لل املســائل املتصــلة  : اتفاقــات املق
 )٢(باالمتثال

  
 تقارير ومذكّرات صادرة عن وحدة التفتيش املشتركة -أوال 

   وهلا صلة مباشرة باليونيدو
 ظومة األمم املتحدة وأثرها على استراتيجيات التربعات يف مؤسسات من -ألف 

  JIU/REP/2007/1 -تنفيذ الربامج وتعبئة املوارد 
أو التمويل غري " من خارج امليزانية"يـنظر الـتقرير يف املسـائل اليت تدور حول التمويل           -٣

واســـتنادا إىل الدراســـات . األساســـي، مبـــا يف ذلـــك االجتاهـــات احلديـــثة وأفضـــل املمارســـات 
قصـائية واملقـابالت الـيت أجـرهتا وحـدة التفتـيش املشـتركة، يشـري الـتقرير إىل الـنمو الذي              االست

                                                                 

هلذه املذكّرة صلة بتقريرين عن تنفيذ اتفاقات مقاّر األمم املتحدة صدرا عن وحدة التفتيش املشتركة عامي  (2) 
٢٠٠٤ (JIU/REP/2004/2)٢٠٠٦ و (JIU/REP/2006/4) . وقد أدرجت الوحدة استعراضا ثالثا يركّز بشكل

االت اليت رمبا تعّرض فيها موظفون ومسؤولون من خاص على مسائل االمتثال ألحكام تلك االتفاقات واحل
غري أنّ االستعراض األويل مل . جنسيات معينة للتمييز فيما يتعلق باالمتيازات واحلصانات اليت يتمتعون هبا

يكشف عن أي حالة عدم امتثال نظامي ألحكام تلك االتفاقات ضمن اتفاقات املقاّر يف األمم املتحدة، ومل 
 .االت منفردة عوجلت أو كانت يف طور املعاجلة ومل تكن ألي منها صلة مباشرة باليونيدوتكن هناك إال ح



IDB.34/4 
 

4 

شـهدته هـذه التربعات يف السنوات األخرية وينظر يف كل من األثر اإلجيايب والسليب هلذا النمو               
أمـا اهلـدف مـن هـذا الـتقرير فهـو التوصـل إىل إجـراءات لـلحد مـن األثر                      . عـلى تنفـيذ الـربامج     

 .وحتديد أفضل املمارساتالسليب 

ــع األنشــطة         -٤ ــنها توّس ــي، وم ــتمويل الطوع ــية لل ــار اإلجياب ــتقرير يســلّم باآلث ــع أن ال وم
مــثل اخلــرباء (التشــغيلية وازديــاد الفعالــية وحتقّــق قــيمة مضــافة مــن عمــل موظفــني دون مقــابل  

، فهو يسلّط الضوء )صـغار املوظفـني الفنـيني واخلـرباء العاملني يف إطار التعاون التقين         /املعـاونني 
وسعيا . عـلى املشـكلة املتمثّلة يف الشروط املرتبطة بالتربعات وعدم قابلية التنبؤ بتلك التربعات       

لـلحد مـن هشاشـة وضـع املـنظمات املـايل وزيـادة مرونـتها فـيما يـتعلق بإدارة األموال، يوصي            
بشــأن جــدول الـتقرير، يف مجلــة أمــور، بإنشــاء فــريق عـامل حكومــي دويل إلعــداد مقــترحات   

إرشـادي للتـربعات لألنشـطة األساسـية واسـتعراض السياسـات واإلجراءات القائمة اليت توّجه             
الـتفاعل مـع الـبلدان املاحنـة، وإعـداد طـرائق متويـل مـرنة مـن قبيل التمويل املواضيعي والتمويل                 

 .اجملّمع، إىل جانب استراتيجية مؤّسسية لتعبئة املوارد
  
  تعليقات اليونيدو 
ع أنّ الــتقرير يــناقش مســألة التــربعات، فهــو يركّــز يف احلقــيقة عــلى املســامهات الــيت    مــ -٥

وهذه املسامهات، فيما خيص    . تقّدمهـا مقـاّر اجلهات املاحنة إىل مؤسسات منظومة األمم املتحدة          
اليونـيدو ومعظـم املؤسسـات األخـرى يف منظومة األمم املتحدة، ما هو إال جزء صغري نسبيا من       

وال يـأخذ التقرير يف االعتبار مصادر أخرى، مثل الصناديق املتعددة األطراف         . تـربعات إمجـايل ال  
الـيت تعمـل بطريقة خمتلفة أو مصادر      ) ومـنها، مـثال، بـروتوكول مونـتريال ومـرفق البيـئة العاملـية             (

الـتمويل العديـدة األخـرى الـيت ختـدم بطبيعـتها غرضـا خاصـا، مبا يف ذلك األموال اليت تتربع هبا                       
هـات املاحنـة عـلى أسـاس ال مركـزي والـيت هـي ُمـربجمة عـلى املسـتوى القطـري مـع احلكومة                    اجل

املتلقــية أو الصــناديق املختصــة مبواضــيع حمــددة لــلجهة املاحنــة، والــيت تنشــأ أحــيانا مــن الــوزارات  
وترى . فـتلك األمـوال مـن املـتعذّر إتاحـتها مركزيا أو رصدها دون ختصيص غرضها                . القطاعـية 
أنـه لـو أُجـري حتلـيل لـتلك األمـوال ولـو قُّدمـت توصـيات يف هـذا الشـأن، لكان ذلك                 اليونـيدو   

 .مفيدا نظرا إىل أمهيتها

باإلضــافة إىل ذلــك، وبالــرغم مــن أن الــتقرير يتــناول الصــناديق والــربامج والوكــاالت   -٦
ــتعلق بالصــناديق          ــيما ي ــناول الوضــع ف ــيالت تت ــإن معظــم التحل املتخّصصــة كــال عــلى حــدة ف

أو ميكن  /أمـا اجلهـات املاحنـة فهـي عـلى األرجـح توفّر أمواال غري خمّصصة الغرض و                 . مجوالـربا 
 .مرصودة ألغراض حمّددة للربامج/التنبؤ هبا للصناديق، وأمواال خمّصصة الغرض
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وعـلى الرغم مما ذُكر آنفا، فإن اليونيدو تؤيِّد معظم التوصيات الواردة يف التقرير وقد                -٧
 .نفّذت عددا منها

ومتّول هذه . ويف فـترات السـنتني الثالث املاضية، شهدت اليونيدو منوا سريعا يف التربعات    -٨
وقد ُرصدت  . التربعات أنشطة التعاون التقين املنفّذة يف إطار األولويات املواضيعية الثالث الرئيسية          

طة معيَّنة  ولكـن، جتـدر اإلشـارة إىل أنّ رصد التربعات ألنش          . كـل التـربعات تقريـبا ألنشـطة معّيـنة         
 .يبقى رهنا باجلهات املاحنة، بالرغم من أنّ برجمة التربعات حبرية أمر مرغوب فيه جدا

وفـيما يـتعلق بتنسـيق سياسـات اسـترداد تكالـيف الدعـم، تشـارك اليونـيدو بنشاط يف                   -٩
ويهــدف هــذا الفــريق إىل . الفــريق العــامل عــلى نطــاق مــنظومة األمــم املــتحدة هبــذا اخلصــوص 

 ســليمة الســترداد التكالــيف مــن أجــل ضــمان أن ُتعــَزى كــل التكالــيف بشــكل  إعــداد سياســة
 .  بني الصناديقاملتبادلدعم صحيح إىل مصادر التمويل اخلاصة هبا وجتّنب ال

ــناوهلا االجــتماع الســادس   /أمــا مســألة بــرامج اخلــرباء  -١٠ صــغار املوظفــني الفنــيني، فقــد ت
ــية ومـــنظمات األمـــم املـــتح    ٢٠ إىل ١٨دة الـــذي ُعقـــد يف بـــرين مـــن  لدوائـــر التعـــيني الوطنـ

واليونـيدو، شـأهنا شـأن مجـيع مـنظمات األمـم املتحدة األخرى، ُملَزمة               . ٢٠٠٧أبـريل   /نيسـان 
فــرعاية مرشَّــحني مــن الــبلدان النامــية هــي قــرار سياســي لكــل بلــد مــن  . بقــرار اجلهــات املاحنــة

 ال تؤيد فتح باب هذا الربنامج الـبلدان املاحنـة، وقـد أكّدت معظم اجلهات املاحنة أنّ حكوماهتا        
 .أمام مرشحني من البلدان النامية

 ١ من املرفق ٣أخـريا، جتـدر اإلشـارة إىل أنّ النمو يف امليزانية العادية املبيَّن يف اجلدول         -١١
. هبـذا الـتقرير لـيس صـحيحا متامـا بسـبب سـعر الصـرف بـني دوالر الواليات املتحدة واليورو                      

مل يبلغ إال ) باليورو( يف املائـة ولكـّن الـنمو الفعلي    ٤٧,٧منـو قـدره   فـاجلدول يشـري إىل معـدل        
والشيء ذاته ُيقال عن معّدل منو املوارد من خارج امليزانية الذي أُشري إىل أنه              .  يف املائـة   ١٢,٦

 يف املائـة حيث إن اجلزء األكرب من  ٦٨,٥ يف املائـة يف حـني أنـه بلـغ يف احلقيقـية           ١٥١,٥بلـغ   
 .وُتدار بدوالرات الواليات املتحدة، بالرغم من أهنا ُتحسب باليورواملسامهات ترد 

  
  JIU/REP/2007/2 -التغطية الطبية ملوظفي منظومة األمم املتحدة  -باء 

ويف هذا اجملال،   . يركّـز الـتقرير عـلى املسـائل احملـيطة بتغطـية الـتأمني الطـيب لـلموظفني                  -١٢
فــأوال، :  عــلى مــدى األعــوام الــثالثني املاضــيةتالحــظ وحــدة التفتــيش املشــتركة تطــّور منطــني 

رة كما أشري إليه يف مذكّ(ازدادت تكالـيف توفـري الـتأمني الصحي ازديادا كبريا يف تلك الفترة            
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؛ وثانيا، وبالرغم من أنّ التغطية     ) عن املوضوع نفسه   )٣(١٩٧٧وحـدة التفتـيش املشـتركة لعام        
 مـن بـني عناصـر جمموعـة التعويضات اليت توفّرها     الطبـية حتـتلّ املرتـبة الثالـثة مـن حيـث الكلفـة         

األمـم املـتحدة، إال أنـه ال ُيـنظر إلـيها باعتـبارها مسـألة عـلى نطاق املنظومة، وما زالت خمتلف            
 .خمططات التأمني الصحي تتباين فيما بينها تباينا ملحوظا

 الضوء  وهو يسلّط . ويهـدف الـتقرير إىل توفـري خـيارات مسـتدامة الستيعاب النفقات             -١٣
 ومتويل  مني الصحي بعد انتهاء اخلدمة    عـلى ضرورة تقدير االلتزامات املستحقّة فيما يتعلق بالتأ        

وهـو يوصـي كذلـك بتحقـيق االتسـاق بـني خمططـات التأمني الصحي وبأن                 . تلـك االلـتزامات   
 بعملـيات اسـتعراض دوريـة، مبسـاعدة من هيئة استشارية          نة اخلدمـة املدنـية الدولـية      تضـطلع جلـ   

ويوصــي الــتقرير أيضــا بــأن متــارس اهليــئات التشــريعية مــزيدا مــن    . أ هلــذا الغــرض حتديــدا ُتنشــ
 .اإلشراف يف هذا الشأن

  
  تعليقات اليونيدو 

تـرى اليونـيدو أنّ حتقـيق االتسـاق عـلى مسـتوى مقـار العمل وعلى نطاق املنظومة يف             -١٤
وينـبغي التأكّد من  . ريةهنايـة املطـاف، هـو هـدف ال ميكـن بلوغـه إال إذا حتققـت وفـورات كـب               

ذلـك بشـكل دقيق فيما خيص كل منظمة، بعد حتديد التكاليف احلالية وإجراء إسقاطات مالية    
واكـتوارية كاملـة، مـع مـراعاة أمـور مـنها دميوغرافـيا القـوى العاملـة وتقـّدم املوظفني يف السن                     

ــرايف     ــع اجلغ ــتطورات التكنولوجــية يف اجملــال الطــيب واملوق ــذا اإلجــراء  وســوف يتطلّــ . وال ب ه
 .مشاورات فنية موّسعة فيما بني املنظمات ومع ممثلي املوظفني

مني الصحي التأباإلضـافة إىل ذلـك، فقـد ازدادت أمهـية مسـألة االلـتزامات فـيما يتعلق ب                  -١٥
املعايري احملاسبية الدولية    بعد القرار الذي اختذته منظومة األمم املتحدة باعتماد          بعـد انـتهاء اخلدمة    

ديسمرب / كانون األول٣١ وبدأت اليونيدو تشارك يف تقدير تلك االلتزامات منذ. العام عللقطـا 
، وكانـت األمانـة العامة لألمم املتحدة تقود تلك العملية وهي ستقّدم إىل اجلمعية العامة                 ٢٠٠٧

دولية املعايري احملاسبية ال وسيترّتب على اعتماد    . يف دورهتـا الثالـثة والسـتني تقريـرا يف هـذا الشـأن             
 وجوب إدراج االلتزامات املستحقّة يف ٢٠١٠يناير / كـانون الـثاين  ١ اعتـبارا مـن   العـام  للقطـاع 

وسوف تقّرر هيئات اليونيدو التشريعية كيفية متويلها مسترشدة يف ذلك          . بـيانات اليونيدو املالية   
 .باالقتراحات الصادرة عن األمانة العامة لألمم املتحدة

                                                                 

 .JIU/NOTE/77/2انظر  (3) 
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ملســألة، ينــبغي اإلشــارة إىل أن موظفــي اليونــيدو ومكتــب األمــم   ونظــرا ألمهــية هــذه ا -١٦
املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية ومكتـب األمـم املـتحدة يف فييـنا قـد ذُكّـروا مبسألة احتواء                       
التكالـيف وبأثـر ذلـك عـلى أداء خطـة الـتأمني الصحي، وذلك بواسطة التعميم السنوي بشأن            

 .الـتأمني الصحي
  

 -عمري للموارد البشرية يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة اهليكل ال -جيم 
JIU/REP/2007/4  

أجـــرت وحـــدة التفتـــيش املشـــتركة تقيـــيما عـــلى نطـــاق املـــنظومة للهـــيكل العمـــري   -١٧
لــلموظفني يف مؤسســات مــنظومة األمــم املــتحدة ونظــرت يف اآلثــار العامــة املترّتــبة عــلى تقــّدم 

وخلص التقرير إىل أنّ .  سياسـات إدارة املوارد البشرية املوظفـني يف السـن، إىل جانـب أثـره يف        
مـن شأن حتقيق مزيد من التوازن يف اهليكل العمري أن يعود مبنافع على منظومة األمم املتحدة              
مـن حيـث توفـري مـا يلـزم من موظفني، عددا ومعارف وخربات، وتعزيز احلفاظ على الذاكرة            

 . اليت ستشهدها السنوات القادمةالتقاعد الكبرية" موجة"املؤسسية يف سياق 

ويقــترح الــتقرير عــدة خطــوات ملعاجلــة الوضــع، مــنها اختــاذ تدابــري لتوظــيف فنــيني مــن    -١٨
الشــباب واالحــتفاظ هبــم وذلــك مــن خــالل حتســني بنــية حتديــد الرتــب وخمــتلف معــايري األهلــية   

 عدد كبري من    وتركّـز توصـيات أخرى على األثر الذي سيترتب على تقاعد          . لوظـائف املبـتدئني   
قدامـى املوظفـني يف السـنوات املقبلة، فإحدى التوصيات تنص مثال على القيام بتخطيط استباقي               

 .للخالفة يتجاوز جمرد ملء املناصب الشاغرة، إىل جانب استعراض سن التقاعد اإللزامية
  
  تعليقات اليونيدو 

وقد . كة املوارد البشرية  لقـد سـامهت اليونيدو يف استعراض التقرير الذي قامت به شب            -١٩
القـت الدراسة االستقصائية الشاملة بشأن هذا املوضوع االستحسان، ذلك أن أمهية املوضوع             
تــتجاوز مســائل املــوارد البشــرية لــتخص العواقــب القانونــية واملالــية املــتعلقة باهلــيكل العمــري    

 .ظفني النشطنيواجتاهات االستحقاقات والنسبة املتزايدة من املتقاعدين مقارنة باملو

وتــرى اليونــيدو، عــلى العمــوم، أنــه ينــبغي لكــل مــنظمة أن تتمــّتع باملــرونة الكافــية يف   -٢٠
حتديـد اهلـيكل العمري وبالتايل يف حتديد مزيج اخلربات الذي يناسب واليتها واحتياجاهتا على         

لتقاعد باإلضـافة إىل ذلـك، تتفق األمانة على ضرورة تقييم مدى أثر تأخري سن ا        . أفضـل وجـه   
ــيما أدق، إذ إن ذلــك ميكــن أن يؤثّــ   ــتزامات املالــية البعــيدة األمــد للــدول   اإللزامــية تقي ر يف االل
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 وصندوق املعاشات التقاعدية إضافة     لـتأمني الصـحي بعـد انتهاء اخلدمة       األعضـاء فـيما يـتعلق با      
 .إىل أثره يف نقل املعارف

تلك املتعلقة بالفنيني الشباب لقـد سـبق أن نفّـذت اليونـيدو عددا من التوصيات، مثل            -٢١
، أو باسـتخدام ُنهـج جتمـع بني    ٢٠٠٨بواسـطة بـرنامج الفنـيني الشـباب الـذي سـينفَّذ يف عـام          

كما تضطلع . تقنـيات مراكـز التقيـيم لـلمهارات التقنـية مـع تقيـيمات أكـثر مشـوال لـلمؤهالت                  
وينبغي . ة التنقُّل اليونـيدو بتخطـيط اسـتباقي لـلموظفني وتـنظر يف الـتقاعد املخطـط وأثر سياس                

 .املعارف) ونقل(أن يترافق ذلك مع طرائق إدارة 
  

  JIU/REP/2007/6 -إدارة املعارف يف منظومة األمم املتحدة  -دال 
 مكتب ٢٠٠٦مـن مـنظور املـنظومة ككـل، يستكمل هذا التقرير تقريرا أعّده يف عام         -٢٢

ملــتحدة بشــأن إدارة املعــارف وتقامسهــا  الــتابع لألمانــة العامـة لألمــم ا خدمـات الــرقابة الداخلــية 
 .داخل األمم املتحدة وفيما بني مؤسساهتا وصناديقها وبراجمها

وكشـف اسـتعراض وحـدة التفتـيش املشـتركة الـنقاب عـن عـدم وجود تعريف واحد                  -٢٣
وأظهـر هــذا االســتعراض  . إلدارة املعـارف وال إدراك واحــد هلـا داخــل مــنظومة األمـم املــتحدة   

لـنظر إىل العـدد املرتفع من حاالت التقاعد املتوقعة للمديرين داخل منظومة األمم              أيضـا أّنـه، با    
ــلحفاظ عــلى        ــيات املســتخدمة ل ــز اآلل ــبغي تعزي ــنقُّل املوظفــني، ين ــادة ت ــتحدة إىل جانــب زي امل

باإلضافة إىل ذلك، تستدعي التطورات اليت تشهدها تكنولوجيا املعلومات   . الذاكـرة املؤسسـية   
وبالتزامن مع االستنتاجات اليت أسفر عنها .  مـتجددا بشأن إدارة املعلومات   واالتصـاالت هنجـا   
، يسلّط تقرير وحدة التفتيش املشتركة الضوء على     خدمات الرقابة الداخلية  اسـتعراض مكتـب     

جملــس الرؤســاء ضــرورة تطويــر اســتراتيجيات إدارة املعــارف وتقامسهــا، ويوصــي بــأن يصــوغ  
 تعاريف ومصطلحات ومعايري عامة ومبادئ      حدة املعـين بالتنسيق   التنفـيذيني ملـنظومة األمـم املـت       

ــيذيني باالضــطالع        ــك الرؤســاء التنف ــارف، ويوصــي كذل ــية مشــتركة بشــأن إدارة املع توجيه
 .باستعراضات شاملة للمعلومات كلٌ يف منظمته

  
  تعليقات اليونيدو 

عاريف واملصطلحات تؤيـد اليونـيدو مـن حيـث املـبدأ التوصـيات اهلادفـة إىل توحيد الت         -٢٤
وتزمع املنظمة إعداد   . لس الرؤساء التنفيذيني  واملـبادئ التوجيهـية، إىل جانـب الدور املقترح جمل         

واملوارد لس الرؤساء التنفيذيني خطـة خاصـة هبـا إلدارة املعارف، مع أخذ املبادئ التوجيهية جمل         
 .املتاحة يف االعتبار
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دراســة استقصــائية حــول االحتــياجات يف كمــا تؤيــد اليونــيدو التوصــية بشــأن إجــراء  -٢٥
ولكـّن اليونـيدو تشـّدد عـلى أن تتضـّمن هذه الدراسة االستقصائية أيضا               . جمـال إدارة املعـارف    

حتديـدا ملصادر املعرفة، وإال كانت غري قابلة للتشغيل وأسفرت عن جمموعة من املتطلبات متثّل            
 .ال ميكن حتقيقها كلها" أحالم"جمرد 

ة أيضـا عـن شـديد قلقهـا إزاء اسـتحداث حمـّرك حبث مشترك من أجل       وتعـرب املـنظم    -٢٦
تيسـري قابلـية التشــغيل املتـبادل والوصــول إىل كـل شــبكات اإلنترنـت وقواعــد البـيانات داخــل       

وترى املنظمة أن هذا ال ينبغي االضطالع به وإنفاق املوارد فيه إال إذا             . مـنظومة األمم املتحدة   
 . قادرة على تلبية متطلبات منظومة األمم املتحدةمل تكن حمّركات البحث احلالية

باإلضـافة إىل ذلـك، جتـدر اإلشـارة إىل التـنّوع الكبري يف نظم املعلومات يف مؤسسات                -٢٧
وهذا بدوره  . مـنظومة األمـم املتحدة وإىل االختالفات الكبرية بينها، ومنها االختالفات التقنية           

ظم صـعبة جـدا من دون أن يكون هناك تكرار      ن للـ  مـن شـأنه أن جيعـل قابلـية التشـغيل املتـبادل            
وبالـتايل من دون أن تكون هناك  (آخـر  ) مشـترك (للبـيانات أو لـلمعلومات املوجـودة يف نظـام          

 .، وهذا يثري مسائل تتعلق بسالمة البيانات)ازدواجية يف تلك البيانات أو املعلومات
  

  JIU/REP/2007/10 -مكاتب االتصال يف منظومة األمم املتحدة                     -هاء   
يقــّدم الــتقرير حملــة عامــة عــن مكاتــب االتصــال الــتابعة لألمــم املــتحدة ويقــّيم والياهتــا    -٢٨

ــتها ومــزاياها النســبية يف ســياق تكنولوجــيات         ــياهتا وموظفــيها ومــدى اســتمرارية أمهي وميزان
 .االتصال اجلديدة

ا، يوصي  وبغـية زيـادة فعالـية هـذه املكاتـب وحتقـيق أقصـى حـد مـن جـدوى تكالـيفه                      -٢٩
الـتقرير، يف مجلـة أمـور، رؤسـاء تلـك املكاتب بتحديد أولويات تتفق واألهداف االستراتيجية                 

إىل جانـب ذلـك، يوصــي   . الـيت تضـعها مـنظماهتا وذلـك يف إطـار اإلدارة القائمــة عـلى النـتائج       
 إىل الـتقرير بضـمان إقامـة بنـية أكـثر توازنا فيما يتعلق بتعيني املوظفني وحتديد ُرتب الوظائف،           

 .جانب وضع خطط للخالفة على مناصب رؤساء املكاتب بسرعة وعلى النحو املالئم

ويشــّدد الــتقرير أيضــا عــلى أمهــية إدارة املعلومــات بفعالــية، عــلى املســتوى اخلــارجي     -٣٠
وتشــّجع وحــدة التفتــيش املشــتركة رؤســاء . وداخــل كــل مــن هــذه املكاتــب عــلى حــد ســواء 

ــربيد     مكاتــب االتصــال عــلى اســتخدام مجــي    ــيها ال ــا ف ــات، مب ع وســائل االتصــال لنشــر املعلوم
. اإللكـتروين وعقـد االجـتماعات عـن ُبعـد وعـن طـريق الفيديو وعقد اجتماعات وجها لوجه                  

إىل جانـب ذلـك، يقـترح الـتقرير تيسـري إمكانـية اسـتفادة موظفـي مكاتـب االتصال من فرص                  
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بلدان الــيت هبــا مراكــز عمــلهم، التدريــب الــيت تقّدمهــا مؤسســات مــنظومة األمــم املــتحدة يف الــ 
 .وضمان تدقيق حسابات هذه املكاتب استنادا إىل تقدير املخاطر

  
  تعليقات اليونيدو 

ــيدو توصــيات وحــدة التفتــيش املشــتركة وقــد نفّــذت معظمهــا يف حــدود      -٣١ تؤيــد اليون
 .املوارد املتاحة

نيف ونيويورك من   ، غّيرت اليونيدو أمساء مكاتبها يف بروكسل وج       ٢٠٠٧ومـنذ عام     -٣٢
، إذ ُرئي )بروكسل وجنيف ونيويورك(مكاتـب االتصـال التابعة لليونيدو إىل مكاتب اليونيدو     

أنّ الطائفـة الواسـعة مـن املسـؤوليات املوكلة إىل تلك املكاتب ليست ُمجسَّدة بشكل مناسب                 
 ".اتصال"يف كلمة 

األمـــم املـــتحدة وتشـــكّل هـــذه املكاتـــب نقـــاط اتصـــال رئيســـية بـــالدول األعضـــاء و  -٣٣
وصــناديقها وبــراجمها ووكاالهتــا املتخصصــة وغريهــا مــن املــنظمات الدولــية وغــري احلكومــية،    
وكذلـك مبمثـلي اهليـئات احلكومـية الدولـية واهليـئات املشـتركة بني الوكاالت، كما إهنا نقاط                   

وتقـوم هـذه املكاتـب برصـد وحتلـيل آثار التطورات      . مركـزية للـتعاون مـع كـل تلـك اجلهـات        
االجتاهـات يف بروكسـل وجنـيف ونـيويورك بشـأن بـرامج املـنظمة وأنشـطتها، وهـي تواصل                    و

وبشكل عام، تتمثل . إقامـة شـراكات وترتيـبات تعاونـية أخـرى ضـمن مـنظومة األمـم املتحدة             
مهمـة هـذه املكاتـب أساسا يف العمل بشكل فّعال على إدراج والية املنظمة ودور اليونيدو يف                

وتتبع برامج عمل . ة اإلمنائية اليت ُتناقُش وُتنفّذُ كل يف جمال اختصاصه   صـميم املسائل واألنشط   
هــذه املكاتــب هنجــا يتمــثّل يف وضــع إطــار مــنطقي يتضــمن أهدافــا واضــحة ونواتــج وأنشــطة    

 .يضطلع هبا كل برنامج من هذه الربامج

ئتني من الف (باإلضـافة إىل ذلـك، يـترأس مكاتـَب اليونيدو أشخاٌص من كبار املوظفني                -٣٤
وجيري التفاعل  .  بدعـم مـن موظفـني مـن الفـئة الفنـية وفـئة اخلدمات العامة                )٤()١-مـد /٥-ف

تنظيم املؤمترات عن بعد    (بـني هـذه املكاتـب واملقـر باسـتخدام مجـيع اإلمكانـيات التكنولوجية                
وسـوف ترّحـب اليونـيدو كذلك       . ، إىل جانـب االتصـاالت وجهـا لوجـه         )والـربيد اإللكـتروين   

وجتدر اإلشارة أيضا إىل أنّ     . ية وصول موظفي تلك املكاتب إىل مرافق التدريب       بإتاحـة إمكانـ   
خدمــات الــرقابة هــذه املكاتــب هــي جــزء مــن عــامل مــراجعة احلســابات الــذي يغطــيه مكتــب   

ــية ــية حتديــد مالمــح املخاطــر بغــية تأكــيد ســالمتها مــن      الداخل ــيدو وأهنــا ختضــع لعمل  يف اليون
                                                                 

 .كانت عملية تعيني مدير مكتب نيويورك جارية وقت التفتيش     (4) 
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ــيدو   املخاطــر مــن ناحــية احملاســبة، شــأهن  . ا شــأن مجــيع العملــيات األخــرى الــيت تقــوم هبــا اليون
 على  الرقابة الداخلية ويـتوقّف إدراج هـذه املكاتـب يف بـرنامج مـراجعة احلسابات الذي تنفّذه                

 .مالمح كل مكتب من حيث املخاطر، كما هو مرهون مبوارد تلك اخلدمات
  

االت الالسلكية واستخدام استعراض جمموعة خمتارة من املسائل املتعلقة باالتص -واو 
 ) VoIP(تكنولوجيا بروتوكول االتصال الصويت عرب شبكة اإلنترنت 

  JIU/NOTE/2007/2 -يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة 
يف ضـوء وصـول الـنظم احلالـية الـيت توفّـر لألمـم املتحدة خدمات االتصال اهلاتفي إىل                 -٣٥

ث التقرير جدوى استخدام تكنولوجيا االتصال هنايـة عمـرها يف العديد من مراكز العمل، يبح       
 .كبديل يف املستقبل) VoIP(الصويت عرب اإلنترنت 

ويلقــي االســتعراض الضــوء عــلى فوائــد هــذه التكنولوجــيات اجلديــدة الــيت تشــمل           -٣٦
وفـورات يف احملادثـات اهلاتفـية البعـيدة والصـيانة واسـتثمار رأس املـال، ومـزايا تشغيلية جديدة                    

تقّدمة لعقـد املؤمتـرات، والتوحـيد بـني رسـائل الـربيد اإللكتروين والربيد الصويت،                كالطـرائق املـ   
ويتناول التقرير أيضا العيوب اليت ميكن أن    . عـالوة عـلى قابلـية االحتفاظ باألرقام اهلاتفية ذاهتا         

، )VoIP(يــنطوي علــيها اســتخدام تكنولوجــيات بــروتوكول االتصــال الصــويت عــرب اإلنترنــت  
 .دة الصوت أو املخاطر األمنية أو انقطاع الكهرباءمثل تدين جو

وتوصي وحدة التفتيش املشتركة بأن يطّبق الرؤساء التنفيذيون ملؤسسات منظومة األمم       -٣٧
املتحدة تكنولوجيات بروتوكول االتصال الصويت عرب اإلنترنت يف املشاريع اجلديدة لالتصاالت           

ري فيها حاليا حتديث أنظمة االتصاالت اهلاتفية أو     السـلكية والالسـلكية، أو يف األمـاكن اليت جي         
وهـي توصي أيضا بأن يتم اشتراء خدمات االتصاالت ومعّداهتا بصورة مشتركة بغية             . اسـتبداهلا 

حتقـيق وفـورات كـبرية وتقليص التكاليف وتقليل املخاطر اليت تكتنف قابلية التشغيل املتبادل إىل         
شتركة كذلك إىل ضرورة التفاوض مع بلدان معينة هبدف وتشري وحدة التفتيش امل   . احلـد األدىن  

احلصـول عـلى اسـتثناءات مـن تطبيق القوانني واألنظمة الوطنية اليت حتد من االستخدام التجاري       
 .لتكنولوجيات بروتوكول االتصال الصويت عرب اإلنترنت

  
  تعليقات اليونيدو 

وتعــتمد املــنظمة يف توفــري . هاتؤيــد اليونــيدو معظــم التوصــيات وقــد نفّــذت عــددا مــن  -٣٨
اخلدمـات اهلاتفـية عـلى مـوارد داخلـية من منظمة أخرى موجودة يف فيينا، وهي مكتب األمم                    
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كمـا يقـوم مكتـب األمـم املـتحدة يف فييـنا بعملية اشتراء مشترك لربوتوكول        . املـتحدة يف فييـنا    
 .، مبا فيها اليونيدواالتصال الصويت عرب اإلنترنت نيابة عن املنظمات املوجودة يف فيينا

ــروتوكول        -٣٩ ــر ُنظــراء يســتعملون ب ــبار توفّ ــأن ُيؤخــذ يف االعت ــيدو توصــي ب إال أنّ اليون
أو زيـــادة اســـتخدام تكنولوجـــيا /االتصـــال الصـــويت عـــرب اإلنترنـــت عـــند الـــنظر يف اعـــتماد و 

 .بروتوكول االتصال الصويت عرب اإلنترنت

تكنولوجيات بروتوكول االتصال الصويت فضـال عـن ذلـك، تـرى اليونـيدو أنّ اعتماد           -٤٠
ــبديل املمكــن الوحــيد        ــيس بال ــف ل ــام اهلوات ــتبدال نظ ــند اس ــت ع ــدرة  . عــرب اإلنترن فإضــافة ق

بـروتوكول االتصـال الصـويت عـرب اإلنترنـت إىل الـنظام املوجـود حالـيا هو خيار مل تتطّرق إليه          
عني، إن مل يكونوا كلهم،     وحـدة التفتـيش املشتركة، وهو خيار يعرضه اليوم معظم كبار املصنّ           

ويكـون االسـتثمار أقـل بكـثري مقارنة باستبدال          . فـيما خيـص الـنظم املتوسـطة والكـبرية احلجـم           
 .نظام بأكمله، مما جيعله صفقة جتارية أفضل وميكن أن ميثّل بالتايل حال مغريا

  
   تقارير ذات صلة غري مباشرة باليونيدو -ثانيا 
 -النتائج يف األمم املتحدة يف سياق عملية اإلصالح اإلدارة املستندة إىل  -زاي 

JIU/REP/2006/6  
ولكـــن، ســـُينظر يف . ال يتضـــّمن هـــذا الـــتقرير أي توصـــيات ختـــص اليونـــيدو حتديـــدا -٤١

الـدروس املستخلصــة مـن مــنظمات أخـرى بشــأن املـيزنة القائمــة عـلى النــتائج يف سـياق عمــل       
 .جاليونيدو بشأن اإلدارة املستندة إىل النتائ

  
 -امتحانات التوظيف التنافسية الوطنية بوصفها أداة للتوظيف استعراض  -حاء 

JIU/REP/2007/9  
غري أّنه يدعو إىل توثيق التعاون  . ال يتضـّمن هـذا الـتقرير أي توصـية مباشـرة لليونـيدو              -٤٢

يف جمـال االمــتحانات التنافســية بــني مؤسســات مــنظومة األمــم املــتحدة وذلــك يف إطــار شــبكة  
 .ملوارد البشريةا

  
  ٢٠٠٨برنامج العمل لعام      -ثالثا  

 املنظمات املشاركة فيها، حسبما يقضي به       مـن مجيع   وحـدة التفتـيش املشـتركة        تلـتمس  -٤٣
 بشأن األعمال اليت ينبغي أن تؤديها وحدة التفتيش املشتركة          مقترحاهتانظامهـا األساسي، تقدمي     
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قــترحات موضــوعات حتــتل مكانــا رفــيعا يف جــدول  وينــبغي أن جتّســد هــذه امل. يف الســنة التالــية
 وأأعمـال مـنظومة األمـم املـتحدة؛ وأن تـنطوي عـلى إمكانـية حتسـني ُسبل تنفيذ برامج املنظومة          

ــا؛ وأن يشــمل نطاقُ  ــنظومةَ خدماهت ــا امل ــن شــأهنا  بأســرها؛ وأن يكــون  ه ــؤدي إىل حتســني  م  أن ت
ــاءة و ــورات /الكف ــتآزر، عــند اإل ؛أو حتقــيق وف ــيت    وأن حتقــق ال ــتقارير األخــرى ال مكــان، مــع ال

أو جملــس مــراجعي /تصــدرها وحــدة التفتــيش املشــتركة أو هيــئات الــرقابة الداخلــية األخــرى و   
). ٢٠٠٤أبريل / نيسان ٢٢ املؤرخة   A/59/75الوثيقة  ( ازدواجـية اجلهود     ياحلسـابات، مـع تفـاد     

 ٧الذي اعُتمد يف  (A/59/267رت اجلمعـية العامـة مـن خـالل القرار      فقـد قـرّ  ،وفضـال عـن ذلـك    
 اهــتمامها أساســا عــلى حتديــد الســبل الكفــيلة بتحســني   أن تركّــز الوحــدةُ) ٢٠٠٥مــارس /آذار

 .اإلدارة وضمان االستخدام األمثل للموارد املتاحة

وتعـرب اليونـيدو جمددا عن رأيها فيما يتعلق بأوجه التكامل بني والية وحدة التفتيش                -٤٤
لــس الرؤســاء  والــتابعة جمل بــاإلدارةيعة املســتوى املعنــية  اللجــنة الرفــ املشــتركة واختصاصــات  
 وبالـتايل، تـرى اليونـيدو أنّ مـن شأن إعداد برنامج العمل السنوي          .التنفـيذيني املعـين بالتنسـيق     

 لوحـدة التفتـيش املشـتركة أن يسـتفيد مـن الـتعاون الوثـيق مـع عمليات التخطيط اليت تقوم هبا                    
ــية   ــااللجــنة الرفــيعة املســتوى املعن مــن اهليــئات املتخّصصــة، وخاصــة شــبكة    وشــبكتها إلدارةب

امليزانـية واملالية وشبكة املوارد البشرية، من أجل تعزيز املزيد من االتساق يف برامج مؤسسات               
مـنظومة األمـم املـتحدة وأنشطتها، إىل جانب التحسينات يف سياسات اإلدارة وممارساهتا على               

 .كامل نطاق منظومة األمم املتحدة

وعـندما أعـّدت األمانـة هـذه الوثيقة، مل تكن وحدة التفتيش املشتركة قد أصدرت بعد                  -٤٥
واستنادا إىل املعلومات األّولية    . ٢٠٠٨ وبـرنامج عمـلها لعـام        ٢٠٠٧تقريـرها عـن أنشـطة عـام         

 اثــين عشــر ٢٠٠٨الــيت تلقــتها األمانــة، يتضــّمن بــرنامج عمــل وحــدة التفتــيش املشــتركة لعــام     
تنقُّل املوظفني يف منظومة األمم املتحدة؛ ) أ: (مواضـيع هتـم اليونـيدو وهـي    موضـوعا مـنها تسـعة       

ــية ) ب( ــتحدة؛    /قضــايا احلــياة املهن ــنظومة األمــم امل ــرامج صــغار  ) ج(اخلاصــة يف مؤسســات م ب
جاهزية مؤسسات  ) د(املوظفـني الفنـيني واخلـرباء املعاونني يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة؛             

ــية للقطــاع العــام؛   مــنظومة األمــم املــتحدة   ــلمعايري احملاســبية الدول نقــل أنشــطة مؤسســات  ) ه(ل
اعـتماد تكنولوجيا املعلومات يف مؤسسات   ) و(مـنظومة األمـم املـتحدة إىل خـارج بلـدان املقـر؛              

الــتعاون الــتقين ) ح(وجــود اإلنترنــت يف مــنظومة األمــم املــتحدة؛  ) ز(مــنظومة األمــم املــتحدة؛  
اقتراح (زيد مـن التماسـك يف دعـم مـنظومة األمم املتحدة ألفريقيا      حنـو مـ   ) ط(والتنفـيذ الوطـين؛     
 ).مقّدم من اليونيدو
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  اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه         -رابعا  
ــة       -٤٦ ــية العام ــرار اجلمع ــيش املشــتركة، وق ــنظام األساســي لوحــدة التفت   عمــال بأحكــام ال
ات وحـدة التفتيش املشتركة،   مـن خمطـط اليونـيدو األّويل ملـتابعة توصـي     ٩، والفقـرة   ٤٨/٢٢١

أن حيـيط عـلما باملعلومـات الواردة يف هذه الوثيقة وأن يقّدم إرشادات بشأن          يـود   اجمللـس   لعـلّ   
 .اختاذ إجراءات أخرى
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 املرفق  
 تقارير وحدة التفتيش املشتركة ذات الصلة باليونيدو  

  
JIU/REP/2007/1 -على استراتيجيات تنفيذ  التربعات يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة وأثرها 

 الربامج وتعبئة املوارد
اجلهة املعنية 
 باختاذ اإلجراء

  التوصية

الرئيس التنفيذي ينبغي للرؤساء التنفيذيني أن يضعوا، أو يواصلوا وضع، أساليب متويل مرنة، مثل            
 .التمويل املواضيعي والتمويل اجملمع، لكي تنظر فيها األجهزة التشريعية وتقرها     

٢ 

رئيس التنفيذيال ينبغي للرؤساء التنفيذيني أن يستعرضوا سياسات وإجراءات منظماهتم اليت توجه           
التفاعالت مع البلدان املاحنة ويراجعوها، عند االقتضاء، للتأكّد من أن تلك             

 .التفاعالت جتري على حنو منهجي ومنقح   

٣ 

اجلهاز التشريعي م املتحدة أن تطلب إىل رؤسائها    ينبغي لألجهزة التشريعية ملؤسسات منظومة األم 
التنفيذيني اإلسراع بالعمل على تنسيق السياسات اخلاصة باستعادة تكاليف الدعم          

جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة         اليت جيري تنفيذها حاليا برعاية      
 .املعين بالتنسيق

٤ 

اجلهاز التشريعي ة األمم املتحدة أن تطلب إىل رؤسائها    ينبغي لألجهزة التشريعية ملؤسسات منظوم 
التنفيذيني أن يتأكدوا من أن االتفاقات املتفاوض بشأهنا مع آحاد البلدان املاحنة      

املوظفني الفنيني املبتدئني تشمل عنصر متويل       /خبصوص برامج اخلرباء املعاونني  
 .للمرشحني من البلدان املمثَّلة متثيال ناقصا والبلدان غري املمثلة    

٥ 

جلهاز التشريعيا ينبغي لألجهزة التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة اليت مل تضع بعد         
استراتيجية مؤسسية لتعبئة املوارد أن تطلب إىل رؤسائها التنفيذيني وضع استراتيجية           

 .لكي تنظر فيها األجهزة التشريعية وتوافق عليها   

٦ 

الرئيس التنفيذي ذيون أن تشمل استراتيجيةُ تعبئة املوارد اليت جيري          ينبغي أن يكفل الرؤساء التنفي    
وضعها ملنظماهتم وجوَد كيان للتنسيق املركزي وأن حتدد األدوار واملسؤوليات وأي          
سلطات مفوَّضة فيما يتصل بتعبئة املوارد بصورة واضحة عن طريق األدوات             

 .اإلدارية املناسبة

٧ 

  



IDB.34/4 
 

16 

 
JIU/REP/2007/2 -منظومة األمم املتحدة التغطية الطبية ملوظفي  

اجلهة املعنية 
باختاذ اإلجراء 

  التوصية

اجلهاز التشريعي ينبغي للهيئات التشريعية يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة أن تعترف رمسياً بأن           
وينبغي هلا أن    . التأمني الصحي للموظفني جزء مهم ال يتجزأ من النظام املوحد    

لدولية إجراء استعراضات دورية هبدف تقدمي      تطلب إىل جلنة اخلدمة املدنية ا 
 .توصيات إىل اجلمعية العامة  

١ 

اجلهاز التشريعي ينبغي للهيئات التشريعية لكل مؤسسة يف منظومة األمم املتحدة أن تطلب إىل        
رؤسائها التنفيذيني توحيد خطط التأمني الصحي احلالية، على مستوى املقر يف             

وحد يف أجل أطول، فيما يتعلق بنطاق التغطية،         البداية، وعلى صعيد النظام امل   
واالشتراكات واالستحقاقات وتقدمي تقارير دورية تشمل معلومات عن التأمني       

 .الصحي إىل اهليئات التشريعية  

٣ 

اجلهاز التشريعي ينبغي للهيئات التشريعية يف كل مؤسسة لألمم املتحدة أن تطلب إىل رؤسائها             
اكتوارية قائمة على منهجية موحدة على صعيد املنظومة         التنفيذيني القيام بدراسات   

من أجل حتديد مدى االلتزامات املتراكمة يف جمال التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة       
 .والكشف عن هذه االلتزامات يف البيانات املالية   

٤ 

اجلهاز التشريعي  :ينبغي للهيئات التشريعية لكل منظمة أن تقوم مبا يلي

إىل رؤسـائها التنفـيذيني تقـدمي مقترحات لتمويل االلتزامات املتعلقة    أن تطلـب     )أ(
 بالتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة؛

أن تقــّدم الــتمويل الكــايف مــن أجــل الوفــاء بااللــتزامات وإنشــاء احتــياطي هلــذا  )ب(
 .الغرض

٥ 

الرئيس التنفيذي  الحتواء التكاليف يف     ينبغي للرؤساء التنفيذيني أن ينفِّذوا على حنو استباقي تدابري   
منظماهتم وأن يكفلوا اختاذ هذه التدابري بطريقة منّسقة فيما بني خمتلف املنظمات          

 .املوجودة يف مقر من مقار العمل  

٧ 

  
JIU/NOTE/2007/4 -اهليكل العمري للموارد البشرية يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة  

اجلهة املعنية 
 باختاذ اإلجراء

  التوصية

هاز التشريعياجل  :ينبغي للهيئة التشريعية يف كل مؤسسة من مؤسسات منظومة األمم املتحدة      
أن تطلب من رئيسها التنفيذي تقدمي معلومات تفصيلية وحتليلية عن هيكلها         )ج(

العمري وغري ذلك من املعلومات ذات الصلة كجزء من تقريرها الدوري           
 عن إدارة املوارد البشرية؛  

دافاً وترسم معلمات وتستخدمها يف رصد التدابري اليت تتخذها             وأن حتدد أه  )د(
 .املنظمة للتصدي لآلثار احملتملة لشيخوخة موظفيها   

١ 
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JIU/NOTE/2007/4 -اهليكل العمري للموارد البشرية يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة  
اجلهة املعنية 
 باختاذ اإلجراء

  التوصية

اجلهاز التشريعي يف كل مؤسسة من مؤسسات منظومة األمم املتحدة           ينبغي أن تطلب اهليئة التشريعية      
ه بغية إقامة التوازن         من رئيسها التنفيذي أن يعيد النظر يف هيكل املوظفني يف مؤسست               

ولتجديد شباب اهليكل الوظيفي ينبغي إنشاء املزيد من             . يف هيكل درجات املوظفني   
الجتذاب املوظفني الفنيني من        ) ٣ - وف   ٢ -يف الرتبتني ف      (وظائف املبتدئني    

ولتحقيق ذلك، ينبغي تأكيد التعاون والتنسيق الالزمني بني شعبيت املوارد                . الشباب 
 .ية والشعب الفنية    املال/البشرية 

٢ 

الرئيس التنفيذي ينبغي أن يعيد الرؤساء التنفيذيون يف كل مؤسسة من مؤسسات منظومة األمم املتحدة                        
بالتشاور مع جلنة اخلدمة املدنية الدولية وشبكة املوارد البشرية مبجلس الرؤساء                        النظر، 

 وما دوهنا، وإيالء        ٣ -التنفيذيني، يف معايري شروط القبول يف الوظائف من الرتبة ف                    
 .واملهارات الفنية وإمكانات األداء        بصورة أكرب للمؤهالت العلمية        التركيز 

٣ 

الرئيس التنفيذي  :ينبغي للرؤساء التنفيذيني يف كل مؤسسة من مؤسسات منظومة األمم املتحدة أن      
يتخذوا تدابري خاصة لضمان تدفق الفنيني الشباب من خالل إيفاد محالت           )أ(

 اصة؛  تعيني خ
ويعززوا احتماالت التطوير الوظيفي للفنيني الشباب وذلك بتعزيز التدريب         )ب(

 والتطوير الوظيفي؛ 
 وخيصصوا موارد كافية ألنشطة تدريب وتطوير املوظفني؛      )ج(
حياة املوظفني مع إيالء    /ويعاجلوا بصورة مالئمة املسائل املتصلة بعمل   )د(

 .أسر الفنيني الشباب االهتمام بصفة خاصة باملسائل املتصلة ب     

٤ 

اجلهاز التشريعي ينبغي أن تطلب اهليئات التشريعية يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة من اإلدارة          
 :التنفيذية أن

 تقدم تقارير منتظمة تبني التنبؤات حباالت التقاعد؛     )أ(
 وتضع مؤشرات أداء للتنبؤ باحتياجات االستبدال ومراقبة تنفيذها؛       )ب(
دابري مناسبة لضمان نقل املعرفة على النحو الصحيح ومحاية الذاكرة           وتتخذ ت )ج(

 .املؤسسية

٥ 

الرئيس التنفيذي ينبغي أن يطلب الرؤساء التنفيذيون يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة من أمانة           
جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق، من خالل شبكته     

رية، أن ُتعد تقييما للوضع الراهن بشأن موضوع ختطيط التعاقب يف      للموارد البش
هذه املؤسسات، وتدرج موضوع ختطيط التعاقب يف جدول األعمال ملناقشته     
باستفاضة يف اجتماعات اجمللس العادية، هبدف تطوير سياسات وإطار عمل لتخطيط          

 التقرير، لكي تعتمدها     التعاقب، باستخدام املعايري القياسية العامة املتضمنة يف هذا      
 .منظومة األمم املتحدة

٦ 
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JIU/NOTE/2007/4 -اهليكل العمري للموارد البشرية يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة  
اجلهة املعنية 
 باختاذ اإلجراء

  التوصية

الرئيس التنفيذي ينبغي أن يستعرض الرؤساء التنفيذيون ملؤسسات منظومة األمم املتحدة بالتنسيق مع          
جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق وجلنة اخلدمة      

ية القائمة حاليا ذات الصلة بتوظيف    املدنية الدولية، التنظيمات واحلدود املال 
املتقاعدين، هبدف زيادة مرونتها، ويقدم مقترحا مالئما إىل اهليئات التشريعية لكل     

 .منها

٨ 

  
JIU/REP/2007/6 -إدارة املعارف يف منظومة األمم املتحدة  

اجلهة املعنية 
 باختاذ اإلجراء

  التوصية

الرئيس التنفيذي تنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق، من خالل         ينبغي جمللس الرؤساء ال 
 :اللجنة الرفيعة املستوى املعنية باإلدارة التابعة له، أن يضع ما يلي       

تعريفا مشتركا إلدارة املعارف يستخدم يف مجيع مؤسسات منظومة األمم            )أ(
 املتحدة؛

يجيات   مسردا مبصطلحات مشتركة ميكن استخدامها يف وضع استرات    )ب(
 ومبادرات إلدارة املعارف؛ 

جمموعة مشتركة من املبادئ التوجيهية تشكل حدا أدىن يكون األساس الذي     )ج(
تستند إليه كل مؤسسة من مؤسسات منظومة األمم املتحدة يف رسم         

 .استراتيجيتها إلدارة املعارف

١ 

الرئيس التنفيذي  :تحدةينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم امل   
 ؛)الداخليني واخلارجيني  (أن جيروا مسحا للحاجات املعرفية لزبائن مؤسساهتم      ) أ(
 أن جيروا جردا داخليا للمعارف يف كل مؤسسة؛     ) ب(
أن حيددوا ويعاجلوا الفجوات املعرفية اليت حيتمل أن تنشأ بني حاجات الزبائن           ) ج(

 واملعارف املتوفّرة يف كل مؤسسة؛  
جية إدارة املعارف يف مؤسستهم أو أن ينقحوا هذه           أن يضعوا استراتي   ) د(

االستراتيجية، وذلك باالستناد إىل النقاط املتقّدمة وإىل املبادئ التوجيهية اليت سوف             
 .يضعها جملس الرؤساء التنفيذيني  

٢ 

اجلهاز التشريعي ينبغي للجمعية العامة واألجهزة اإلدارية املعنية يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة             
. أن تتخذ الترتيبات الالزمة إلنشاء وحدات مكرسة إلدارة املعارف يف كل مؤسسة        

وينبغي تزويد وحدات إدارة املعارف باملوارد املالية والبشرية الالزمة وفقا حلجم كل        
 .مؤسسة وحاجاهتا احملددة 

٣ 
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JIU/REP/2007/6 -إدارة املعارف يف منظومة األمم املتحدة  
اجلهة املعنية 
 باختاذ اإلجراء

  التوصية

الرئيس التنفيذي  بالتنسيق أن يستعرض     ينبغي جمللس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين    
إمكانية إنشاء حمرك حبث مشترك ميكنه تيسري التشغيل املشترك له من قبل خمتلف           
مؤسسات املنظومة ووصول هذه املؤسسات إىل املعارف واملعلومات املتوفرة يف       

وقواعد  ) اإلنترانت (املنظومة كلها، مبا يف ذلك شبكات احلاسوب الداخلية   
 .البيانات

٤ 

فيذيالرئيس التن ينبغي للرؤساء التنفيذيني يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة أن يكرسوا قدرات  
املوظفني على تبادل املعارف باعتبارها معيارا من معايري التقييم يف نظام تقييم أداء       

 .املوظفني

٥ 

  
JIU/REP/2007/10 -مكاتب االتصال يف منظومة األمم املتحدة  

اجلهة املعنية 
 اءباختاذ اإلجر

  التوصية

الرئيس التنفيذي ينــبغي للرؤســاء التنفــيذيني للمؤسســات املعنــية يف مــنظومة األمــم املــتحدة أن يقــّيموا   
ــتابعة ملؤسســاهتم وأن     تقيــيما شــامال مــدى األمهــية االســتراتيجية ملكاتــب االتصــال ال
حيــددوا أولويــات هــذه املكاتــب مــن حيــث األثــر املنشــود، مســتخدمني هنــج اإلدارة    

 .مة على النتائج كأداة للتخطيط واإلبالغ والتقييمالقائ

١ 

اجلهاز التشريعي ينـبغي للهيـئات التشريعية التابعة للمؤسسات املعنية يف منظومة األمم املتحدة، استنادا          
إىل تقيـيم الرؤسـاء التنفـيذيني هلـذه املؤسسـات لعمـل مكاتـب االتصال التابعة هلا، أن         

ــة    تعــترف بدورهــا االســتراتيجي وتوفّــ  ــيات العادي ــتمويل األساســي هلــا مــن امليزان ر ال
 .للمنظمات، مبا يتناسب مع األولويات احملددة

٢ 

الرئيس التنفيذي ينـبغي للرؤسـاء التنفــيذيني للمؤسسـات املعنـية يف مــنظومة األمـم املـتحدة أن يضــمنوا       
تـوازن اهلـيكل الوظـيفي ملوظفـي مكاتـب االتصـال ورتبهم، باالستناد إىل مشاركتهم          
الفعالـة املطلوبـة يف معاجلـة القضـايا الـيت هي موضع اهتمام مشترك يف املراكز الدولية               

 .الرئيسية املعنية وإىل جرد للمهارات والكفاءات

٣ 

الرئيس التنفيذي ينـبغي للرؤساء التنفيذيني للمؤسسات املعنية يف منظومة األمم املتحدة أن جيروا حتليال     
موظفــني إضــافيني، زيــادة عــلى الــنواة الضــرورية مــن  للتكالــيف واملــزايا قــبل انــتداب 

 .املوظفني املمولني من امليزانية األساسية، للعمل يف مكاتب االتصال

٤ 

الرئيس التنفيذي ينـبغي للرؤسـاء التنفيذيني للمؤسسات املعنية يف منظومة األمم املتحدة أن يكفلوا وجود         
وينبغي . تـب االتصال التابعة هلا ختطـيط مالئـم ويف الوقـت املناسـب خلالفـة رؤسـاء مكا         

 .اختيار رؤساء املكاتب عرب عملية تنافسية شفافة متاما تركز على الكفاءات اإلدارية

٥ 
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JIU/REP/2007/10 -مكاتب االتصال يف منظومة األمم املتحدة  
اجلهة املعنية 
 اءباختاذ اإلجر

  التوصية

الرئيس التنفيذي ينـبغي للرؤسـاء التنفـيذيني ملؤسسـات مـنظومة األمـم املـتحدة أن يضـمنوا، بـروح من           
وظفيهم يف نيويورك وجنيف    الـتعاون واملعاملـة باملثل، أن تكون فرص التعلم املتاحة مل          

ــتاحة أيضــا ملوظفــي مكاتــب االتصــال يف هذيــن املوقعــني وأن يشــجعوا موظفــي         م
مكاتـب االتصـال الـتابعة هلـم عـلى االسـتفادة الكاملة من فرص التعلم اليت تتيحها يف                

 .أماكن عملهم أقسام التدريب يف األمم املتحدة والوكاالت األخرى

٦ 

الرئيس التنفيذي رؤسـاء التنفــيذيني للمؤسسـات املعنـية يف مــنظومة األمـم املـتحدة أن يضــمنوا      ينـبغي لل 
نشـر املعلومات املناسبة كما جيب وعلى نطاق واسع بني مكاتب االتصال ومنظماهتا         
األم وكذلـك داخـل مكاتـب االتصـال باسـتخدام مجيع وسائل االتصال لبلوغ أقصى       

ات عن ُبعد وبواسطة الفيديو حـد ممكـن مـن القـدرة عـلى الوصـول، مـثل عقد املؤمتر          
واجـتماعات املوظفـني وجلسات اإلحاطة اإلعالمية للموظفني واالستماع إىل تقارير           

 .املوظفني عن البعثات بعد االنتهاء منها

٧ 

الرئيس التنفيذي ينـبغي للرؤسـاء التنفـيذيني للمؤسسـات املعنية يف منظومة األمم املتحدة أن يطلبوا من        
ة ضــمان أن تكــون مكاتــب االتصــال مشــمولة بعملــيات تدقــيق  رؤســاء دوائــر الــرقاب

 .وتقييم كافية

٨ 

  
JIU/NOTE/2007/2 -  استعراض جمموعة خمتارة من املسائل املتعلقة باالتصاالت الالسلكية واستخدام

 يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة) VoIP(تكنولوجيا بروتوكول االتصال الصويت عرب شبكة اإلنترنت 
املعنية اجلهة 

 باختاذ اإلجراء
  التوصية

الرئيس التنفيذي ينـبغي للرؤساء التنفيذيني يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة اليت مل تقم بذلك بعد،             
أن جيــروا عملــيات تقيــيم عــلى أســاس مســتمر وأن يعــّدوا خطــة تنفــيذية الســتخدام    

كة اإلنترنت، تكنولوجـيات صـوتية خمـتلفة، مـنها بروتوكول االتصال الصويت عرب شب         
وينـبغي أن تتضـّمن اخلطـة دراسـة جـدوى مفصـلة وحتديدا للمبلغ املطلوب استثماره                 

 .والعائدات املتوقعة واستراتيجية إلدارة املخاطر وخطة طوارئ

٣ 

 


