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 والثالثون الدورة السابعة
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 من جدول األعمال املؤقت ٩البند 

       أنشطة وحدة التفتيش املشتركة
     أنشطة وحدة التفتيش املشتركة  
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   مقدمة  -أوال 
الصـناعية مبوجـب   أصبحت وحدة التفتيش املشـتركة هيئـة فرعيـة تابعـة لـس التنميـة         -١

خمطّــط أويل ملتابعــة توصــيات   IDB.24/18وقــد ورد يف الوثيقــة  .٢٢-م/١-مقــرره م ت ص
ــر ذلــك املخطّــط األويل فيمــا بعــد يف املقــرر م ت ص     ــا  .١١-م/٢٤-الوحــدة، وقــد أُق ووفق

مجلـس  لألحكام اليت يتضمنها املقرر، سوف ينظَر يف تقارير الوحدة يف دورة عاديـة واحـدة لل  
 ).إال يف حاالت معينة منصوص عليها(كل سنة 

ــارير      -٢ ــا جمموعــه ســبعة تق ــتني   )١(وقــد أصــدرت الوحــدة م ومــذكّرتين ورســالتين إداري
 الوثيقـة (منذ صدور آخر وثيقة مـن الـس تناولـت هـذا املوضـوع       )٢(كانت قد تلقّتها املنظمة

IDB.36/18  م  ).٢٠٠٩مايو /أيار ٤املؤرخةن    وثيقة تعليقات املنظمةالهذه وتقدعلـى التقريـري
وتـرد يف املرفـق التوصـيات املنطبقـة      .صـلة مباشـرة باليونيـدو    ، وهي الوثائق اليت هلـا واملذكّرتين

 .على اليونيدو
    

  التقارير واملذكّرات والرسائل اإلدارية الصادرة عن وحدة التفتيش املشتركة   
   يف اآلونة األخرية

JIU/REP/2009/1  - ة للسياحة التابعة لألمم املتحدةعراض التنظيم واإلدارة يف املنظمة العاملياست 

JIU/REP/2009/2 -      ــوق ــدة حلقـ ــم املتحـ ــية األمـ ــتعراض اإلداري ملفوضـ ــة لالسـ ــة الثانيـ املتابعـ
 اإلنسان

JIU/REP/2009/3 - الية احلضور اإلقليمي لالحتاد الدويل لالتصاالتفع 

JIU/REP/2009/4 - ر تقييم اآللية العاملية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصح 

JIU/REP/2009/5  - مه مساق الدعم الذي تقدنظومة األمم املتحدة إىل أفريقياحنو املزيد من ات 

JIU/REP/2009/6 -  مراكـز اخلـدمات   : يف مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة   النقل إىل اخلارج
 يف اخلارج

JIU/REP/2009/7 - نظيم واإلدارة يف برنامج األغذية العاملياستعراض الت 

───────────────── 
ميكن االطالع على مجيع تقارير وحدة التفتيش املشتركة ومذكّراا من خالل موقعها الشبكي على العنوان  )١(  

http://www.unjiu.org/. 
 .رالتقري هذا يف وقت إعداد )٢(  
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JIU/NOTE/2009/1  - كات بأنشطة منظومة األمم املتحدةالقواعد واملبادئ التوجيهية لتكفّل الشر 

JIU/NOTE/2009/2 -  الداخلي يف منظومة األمم املتحدةعمليات التدريب 

JIU/ML/2009/1 -   لَف السفر مبوجب شـيكات املسـافرين يفألمـم املتحـدة   مكتـب ا  صرف س
 يف جنيف

JIU/ML/2009/2 -      ــين ــترك املعـ ــاوض املشـ ــق التفـ ــمام إىل فريـ ــأن االنضـ ــوية بشـ ــايري العضـ معـ
  لمنظمات الدولية العاملة يف جنيفبشركات الطريان التابع ل

    
التقارير واملذكّرات املقدمة من وحدة التفتيش املشتركة وهلا صلة   -ثانيا 

     مباشرة باليونيدو
 -املزيد من اتساق الدعم الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة إىل أفريقيا حنو   -ألف  

JIU/REP/2009/5    
اليـة  اح اليونيـدو، إىل تقـدير مـدى فع   يهدف هذا التقييم، الـذي أجـري بنـاء علـى اقتـر       -٣

املستخلصـــة وكفــاءة إطـــار التعـــاون القــائم علـــى نطـــاق املنظومـــة باالعتمــاد علـــى الـــدروس    
ووسـائل التعـاون فيمـا يتعلـق بالـدعم      الفضـلى  عن حتديـد ممارسـات التنسـيق     فضالً ومشاطرا

أجريـت  أساس االستعراضات السابقة اليت الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة إىل أفريقيا، على 
 .بشأن هذه املسألة

الواردة يف التقرير إىل حتسني االتصـاالت  وتوصية  ١٧التوصيات البالغ عددها وترمي   -٤
املعلومات علـى نطـاق املنظومـة بشـأن أفريقيـا داخـل منظومـة األمـم املتحـدة، وتقويـة            وتقاسم

ــى    ــة عل ــة التنســيق اإلقليمي ــه  الصــعيددور آلي ــات االحتــاد   ااإلقليمــي لضــمان مواءمت مــع أولوي
ــا       ــن أجــل تنميــة أفريقي ــي وبرنــامج الشــراكة اجلديــدة م ــن ذلــك، تســعى    . األفريق وفضــالً ع

يق بـني جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني املعـين بالتنسـيق يف منظومـة األمـم         التوصيات إىل تعزيز التنس
الـوطين مـن خـالل إطـار عمـل األمـم املتحـدة         الصـعيد على تعبئـة املـوارد علـى     هاملتحدة وتأثري

توصية موجهـة إىل الرؤسـاء    ١٤املذكورة، مثة  ١٧ـال التوصيات ومن أصل. للمساعدة اإلمنائية
اهليئـات  فيهـا   أن تنظـر مـة األمـم املتحـدة وثـالث توصـيات يتـوخى       التنفيذيني ملؤسسـات منظو 
 .التشريعية لتلك املؤسسات

علـى الـدورة العاشـرة آلليـة التنسـيق اإلقليميـة التابعـة         رض أيضـا أن التقرير قد عـ ويالحظ   - ٥
 .٢٠٠٩ نوفمرب/دت يف تشرين الثاينلوكاالت األمم املتحدة ومنظماا العاملة يف أفريقيا، اليت عق
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   تعليقات اليونيدو  

، حيثمـا ينطبـق ذلـك    اليونيـدو مـع مـا جـاء يف التقريـر وتؤيـد التوصـيات املقدمـة         تتفق  -٦
 .على اليونيدو

    
  مراكز اخلدمات : يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة النقل إىل اخلارج  - باء  

    JIU/REP/2009/6 -يف اخلارج 
اإلداريـة   بنقـل اخلـدمات  سات واملمارسات واخلربات املتصلة يوفِّر التقرير تقييماً للسيا  -٧
ويتضـمن   .ضل املمارسات والدروس املسـتفادة حيدد أفوهو . إىل اخلارج نظومة األمم املتحدةمل

الـيت قامـت ـا يف اآلونـة األخـرية فيمـا يتعلـق        بـادرات  املالتقرير كذلك حتليال تفصـيليا يتنـاول   
الجـئني ومنظمـة   مفوضية األمـم املتحـدة لشـؤون ال   (منظمات  ربعأاخلارج يف دمات راكز اخلمب

الضـوء علـى   وهـو يسـلّط   ، )وبرنـامج األغذيـة العـاملي    األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
إىل اخلارج مثل صوغ السياسات، ودور جمـالس  تلك اخلدمات جوانب عديدة من عملية نقل 

 تعــينيواالتصــاالت وإدارة املشــاريع، فضــالً عــن   اإلدارة، وآثارهــا علــى املــوظفني والتخطــيط 
، وعمليـات الرصـد وتقـدمي التقـارير، وإجنـازات مراكـز اخلـدمات يف        الـوطنيني املوظفني الفنيني 
 .، والتعاون بني الوكاالتحاليا اخلارج القائمة

توصية تشمل مجيع جوانب النقل إىل اخلارج، بـدءاً مـن النظـر يف     ١٨ويقترح التقرير   -٨
نيــة القيــام مبهمــة مــن هــذا القبيــل كخيــار حمتمــل، مــروراً بوضــع وتنفيــذ إطــار ذي صــلة    إمكا

ويقتــرح  .للمســاءلة والرقابــة، وانتــهاًء بعملياتــه اليوميــة وتقاســم الــدروس املســتفادة مــن ذلــك  
التقريــر كــذلك أن تســتخدم التوصــيات كمعــايري مرجعيــة ملؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة    

 .ام بعملية النقل إىل اخلارجالقيعندما تنظر يف 
    

   تعليقات اليونيدو  
كما تؤيد اليونيدو توخي احلـذر الـذي   . تتفّق اليونيدو مع ما جاء يف التقرير وتوصياته  -٩

ــدقيق          ــاة التخطــيط ال ــل احلاجــة إىل مراع ــة، مث ــدة جمــاالت حساســة معين ــه الوحــدة يف ع أبدت
من عوامل النجـاح، وضـرورة تـوفّر حالـة جتاريـة       نيهمم نيروي يف األمور باعتبارمها عاملوالت

مستدامة، واعتبارات التأثري على العاملني، أو خماطر االنتقال إىل نظـام جديـد لتخطـيط املـوارد     
املؤسسية يف الوقت نفسه الذي تجرى فيه عملية النقل إىل اخلـارج، وهـو مـا ميكـن أن يسـبب      

 .لتجارية العاديةقدراً هائالً من االضطراب يف اخلدمات ا
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إىل  أن تأخـذ اليونيـدو خبيـار نقـل اخلـدمات      ستصوبمن املويف املنعطف احلايل، ليس   -١٠
فاملنظمــة جتتــاز يف الوقــت الــراهن عمليــة إدارة تغــيري شــاملة تتضــمن زيــادة اســتخدام  . اخلــارج

، وهـو مـا   قدرات مكاتبها امليدانية ألغراض بعض العمليات اليت جرى تطبيق الالمركزية عليها
 .الغاً من وقت املوظفني واملواردميتص قدراً ب

    
   JIU/NOTE/2009/1 - تكفّل الشركات بأنشطة منظومة األمم املتحدة  - جيم 

أنشــطة الشــركات  تــنظِّمهــذه املــذكّرة القواعــد واملعــايري واملبــادئ التوجيهيــة الــيت  تقــيم  -١١
تعزيـز اتسـاق هـذه األنشـطة مـن منظـور شـامل        و احلد مـن املخـاطر املرتبطـة ـا    املتكفِّلة، دف 
وخلـص االسـتعراض إىل أن عالقـة منظومـة األمـم املتحـدة مـع القطـاع اخلـاص          . لنطاق املنظومة

قــد تطــورت إىل حــد كــبري وأن مجيــع كيانــات األمــم املتحــدة تقريبــاً تنخــرط يف خمتلــف أنــواع   
نشـطة هـو شـكل مـن أشـكال هـذه       وتكفّـل الشـركات باأل   .الشراكات مع املؤسسات التجاريـة 

، املؤسسـية الشراكات الـيت يقـوم فيهـا الكيـان التـابع للقطـاع اخلـاص، راميـاً إىل حتسـني صـورته           
بدعم حدث ما أو نشاط ما، من خالل توفري الدعم املايل أو العـيين، مـن أجـل أغـراض دعائيـة،      

ة األمـم املتحـدة، نظـراً    ومنظومـ  .أوسـع نطاقـاً   مجهـور أو الوصـول إىل  /اإلعالن عنه، و يف مقابل
يف وسـائل اإلعـالم علـى نطـاق      وملـا تتمتـع بـه مـن بـروز عـالٍ      عامليـة جوهريـة    ملا جتسده من قيم

وميكـن أن تسـاعد شـراكات مـن هـذا القبيـل       . العامل، تعد شريكاً مميزاً لشركات القطاع اخلاص
االحتمـال، الـواقعي أو    مثـل  بـذلك، على تعزيز عمـل األمـم املتحـدة؛ بيـد أن مثـة خمـاطر مرتبطـة        

يتها واملخـاطر الـيت متـس    يف أن تفقد مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة اسـتقالل     املتمثل املُتصور، 
 .أو أنشطة على حنو غري مالئم/ء وصورا جراء اختيار شركاأو مسعتها 

غــي وتوصــي املــذكّرة بتنقــيح املبــادئ التوجيهيــة للتعــاون مــع القطــاع اخلــاص، الــيت ينب  -١٢
عندئذ تطبيقها بصورة متسـاوقة علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة، مبـا يكفـل تفـادي بعـض           

وتقتــرح أيضــاً مزيــداً مــن التطــوير لآلليــات املســتخدمة علــى نطــاق     .حــاالت عــدم االتســاق 
ومـا زال مـن الضـروري أن    . املنظومة بشـأن تقاسـم املعلومـات واملعـارف املتصـلة بالشـراكات      

املنظومة جهودا، من حيث تكييف هياكلـها وقـدرات موظفيهـا وتبسـيط      تبذل معظم كيانات
إجراءاا العملية مبا يكفل هلا االخنراط على حنو يتسم باالسـتجابة يف إطـار شـراكات ناجحـة،     

 .وهو ما ميثّل فرصة ساحنة ملنظومة األمم املتحدة
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   تعليقات اليونيدو   
معلومـات   تـوفِّر وترى أا  املذكّرةمات الواردة يف لعت اليونيدو باهتمام على املعلواطَّ  -١٣
فهي ال توفِّر فقط ثروة مـن املعلومـات عـن اخلـربات الـيت اكتسـبتها سـائر         .ومفيدة للغاية قيمة

ألمم املتحدة من خالل تعاملها مع خمتلف أشكال الشركات املتكفِّلة، بـل  مؤسسات منظومة ا
. ف اخلاصـة بكـل مـن اتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص       توفِّر أيضاً وجهة نظر متوازنة عن املواقـ 

ومصـداقية املبـادرة    . املناقشة اليت تناولت مبادرة االتفاق العاملي قيمـة للغايـة   أن اليونيدووترى 
الفعلـي مـن قبـل     التقيـد هي يف الواقع على احملك يف حال فشل منظومة األمم املتحدة يف رصـد  

 .هابادئبادرة مبتلك املاملشاركني يف 
    

   JIU/NOTE/2009/2 - عمليات التدريب الداخلي يف منظومة األمم املتحدة  - دال 
 صــيغتهاووضــعت يف  ٢٠٠٨برنــامج العمــل لعــام   ضــمنت يفالــيت  ،املــذكرة كانــت -١٤

اآلراء بشـــأا مـــن خمتلـــف أصـــحاب  منظمـــة جمعـــت ١٨تشـــمل ، ٢٠٠٩النهائيـــة يف عـــام 
ت، مـن بينـهم إدارات للمـوارد البشـرية ومشـرفون ومتـدربون       املعنـيني داخـل املنظمـا    املصلحة

 .فِّلني بربامج التدريب الداخليداخليون باإلضافة إىل بعض املتك

كمـا   .بـرامج التـدريب الـداخلي داخـل منظومـة األمـم املتحـدة        تنوعوتعرض املذكّرة   -١٥
يــع أصــحاب مــن جانــب مج حتظــى بتقيــيم إجيــايب تكشــف عــن أن بــرامج التــدريب الــداخلي   

يف اسـتبينت  املسـائل الـيت    ومن بني. املصلحة املعنيني باعتبارها خربة متسمة بالكسب املتكافئ
حتسني أداء الربامج وضرورة القيام على حنـو أفضـل بـدعم دورة العمليـات      هذا الصدد ضرورةُ

 .بدءاً من التطبيق وانتهاًء بالتقييم النهائي

١٦- دف التوصيات املقدرحـت     . اليـة  تعزيز الشـفافية والفع مة إىلووفضـالً عـن ذلـك، اقت
تـدابري حمــددة لتوســيع نطـاق الفــرص مبــا يكفـل زيــادة التوزيــع اجلغـرايف للمتــدربني الــداخليني،     

حموسـبة لتيسـري الوصـول إىل     أنظمـة وتعزيز الروابط مع األوساط األكادمييـة، ومواصـلة تطـوير    
املتعلقــة بتوظيـف املتــدربني الـداخليني مســتقبالً حــىت    بـرامج التــدريب الـداخلي، وإزالــة القيـود   

 .طلبـات والتنـافس علـى قـدم املسـاواة مـع املرشـحني اخلـارجيني للوظـائف         اليتسنى هلـم تقـدمي   
حتديد مالمح بـرامج التـدريب   أعادت وتلقَّت الوحدة تعقيبات إجيابية من بعض املنظمات اليت 

 . أجراها معها فريق الوحدةت اليتالداخلي اخلاصة ا عقب املقابال
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   تعليقات اليونيدو  
. فيهـا  وتؤيـد التوصـيات املقدمـة    املـذكّرة لعت اليونيدو علـى املعلومـات الـواردة يف    اطَّ -١٧

 .نفيذها يف حدود املوارد املتاحةإىل ت اليونيدو وستسعى
    

   دة التفتيش املشتركة يف اليونيدوتنفيذ توصيات وح -ثالثا 
ــت -١٨ ــا     طلب ــم املتحــدة، يف قراره ــة لألم ــة العام ــزز   إىل، ٦٠/٢٥٨اجلمعي الوحــدة أن تع

متابعة تنفيذ توصياا، وأن تدرج يف تقاريرها السنوية يف املستقبل مزيدا من املعلومـات بشـأن   
فهـي تطلـب   . وتبعاً لـذلك، عـززت الوحـدة نظامهـا للمتابعـة      .أثر تنفيذ توصياا تنفيذا كامال

ــدو   ــع األخــري مــن كــل ســنة، معلومــات خبصــوص       مــن اليوني ــا مــن املنظمــات، يف الرب وغريه
قبـول  (التوصيات اليت صـدرت يف السـنوات الـثالث السـابقة، مبـا فيهـا الوضـع اخلـاص بقبوهلـا          

الرؤســاء التنفيــذيني هلــا أو موافقــة اهليئــات التشــريعية عليهــا أو رفضــها، أو مــا إذا كانــت قيــد   
. ، وأثرهـا )مثال، مل يبدأ تنفيـذها أو جـار تنفيـذها أو نفِّـذت    (ا ، والوضع اخلاص بتنفيذه)النظر

وفضـال  . عن نشاطها إىل اجلمعية العامـة  )٣(مث تقدم الوحدة النتيجة اإلمجالية يف التقرير السنوي
مـا يسـتجد مـن     وتلقِّـي عن ذلك، ومن أجل تيسري رصد الوضع اخلـاص بالتوصـيات مسـتقبالً    

علــى شــبكة كة، تنظــر الوحــدة حاليـاً يف تنفيــذ نظــام للمتابعــة  معلومـات مــن املنظمــات املشــار 
 .٦٣/٢٧٢قرار اجلمعية العامة  الواردة يف، عقب املوافقة اإلنترنت

. ٢٠٠٨-٢٠٠٦وتضـمن أحــدث تقريـر عــن احلالـة قدمتــه الوحـدة توصــيات للفتــرة      -١٩
ويـة مـن جممـوع    ها كنسـبة مئ معبـراً عنـ  (ويبين اجلدول أدناه حالة القبـول والتنفيـذ يف اليونيـدو    

 ).التوصيات الصادرة
    

 )٤(اجلدول    
 التنفيذالقبول

 
مل ترد معلومات

مرفوضةقيد النظر بشأا
/ مقبولة

موافق عليها
توصيات ليست

هلا عالقة 
 باليونيدو

مل ترد معلومات 
جار تنفيذها نفّذت بشأا

مل يبدأ 
 تنفيذها

 ٧.٤ ٣٦.٨ ٣٥.٨ ٢٠ -  ١٨ ٥.٥ ٧٤.٢ ٢.٣اليونيدو

 
───────────────── 

 .أحدث وثائقها عهداً هي A/64/34الوثيقة  )٣(  
 .A/64/34إحالة إىل الوثيقة  )٤(  
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بقــي عــدد  )٥(،)٢٠٠٧-٢٠٠٥(الوحــدة  الــيت استعرضــتهاومقارنــة بــالفترة الســابقة   -٢٠
وفضـالً عـن ذلـك، اخنفـض     . التوصيات املقبولة ثابتاً يف حني اخنفض عدد التوصيات املرفوضـة 

يف حـني ازداد  ، اخنفاضـاً طفيفـاً  تلك اليت فُـرغ مـن تنفيـذها    عدد التوصيات اجلاري تنفيذها أو 
 .التوصيات اليت مل يبدأ تنفيذها عدد

وجتدر اإلشارة أيضاً إىل أن اليونيدو ما زالت إحدى املنظمـات الـيت وصـفتها الوحـدة      -٢١
 .تم بالنظر يف التقارير ةيالتشريع، حيث إن هيئاا "أفضل املمارسات"بأا تنتهج 

    
   ٢٠١٠برنامج العمل لعام  -رابعا 

، الـذي قضـت فيـه اجلمعيـة العامـة بـأن تنظـر، يف        ٦١/٢٦٠ار اجلمعية العامة وفقا لقر ٢٢
آن واحد، يف التقرير وبرنامج العمل السنويني للوحـدة يف اجلـزء األول مـن دوراـا املسـتأنفة،      

 .٢٠٠٩يوليه /يف متوز ٢٠١٠ا لعام بدأت الوحدة إعداد برنامج عمله

ســبتمرب /مي اقتراحاــا حبلــول ايــة أيلــولودعــت الوحــدة املنظمــات املشــاركة إىل تقــد -٢٣
مـن املنظمـات    طُلبكذلك، . اقتراحاً ٣٧وأفضت هذه العملية إىل تقدمي ما جمموعه . ٢٠٠٩

ــة      ١٣املشــاركة أن تنظــر يف   ــام املاضــي للمشــاريع احملتمل ــن جــدول الع  .اقتراحــاً مســتقاة م

احـات الداخليـة واخلارجيـة    مث خضـعت مجيـع االقتر  . وتقدمت الوحدة نفسها بثالثة اقتراحات
هيئـات   لـه  تة أمور، العمل الذي أجنزتـه وخططـ  لعملية فرز دقيقة أخذت يف احلسبان، يف مجل

 اســـتعراضوخـــرى، وآثـــار االقتراحــات مـــن زاويـــة املـــوارد،  األارجيـــة اخلداخليـــة والرقابــة  ال
يـة األخـرى،   واجلهـات املتلق  مـن إطـار اهليئـات التشـريعية    والوقت املناسب إلجرائـه   التوصيات

-٢٠١٠والتوجهات االستراتيجية املرسـومة يف اإلطـار االسـتراتيجي اخلـاص بالوحـدة للفتـرة       
ــة   )٦(،٢٠١٩ ــز الفعا  باإلضــافة إىل إمكاني ــتعراض يف تعزي ــإســهام االس ــاءة والتنســيق  لي ة والكف
ذيني وقُدمت االقتراحات على نطاق املنظومة من خالل أمانـة جملـس الرؤسـاء التنفيـ    . والتعاون

الـيت أبـداها جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني       امعـة والتعليقات . اليت قامت بترتيبها حسب األولوية
ومـن أجـل   . ٢٠١٠خذت يف احلسبان عند اعتمـاد برنـامج العمـل لعـام     واملنظمات املشاركة أُ

تفــادي االزدواجيــة وإجيــاد ســبل تــآزر، قامــت الوحــدة كــذلك بتبــادل اآلراء حــول الربنــامج    
 ات مـع جملـس مراجعـي احلسـابات ومكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة خـالل اجتماعهمـ          املؤقَّ

٢٠٠٩ديسمرب /قد يف كانون األولالثالثي الذي ع. 
───────────────── 

 .IDB/36.18انظر الوثيقة  )٥(  
 .١٧، الفقرة ٦٣/٢٧٢قر يف قرار اجلمعية العامة حسبما أُ )٦(  
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ســبعة مشــاريع  ٢٠١٠وكانـت حصــيلة ذلــك أن أدرِج يف برنــامج عمــل الوحــدة لعــام   -٢٤
الن التنظـيم  واستعراضـان يتنـاو   ،"عـدة منظمـات  "على نطـاق املنظومـة، وموضـوع واحـد خيـص      

 مشـاريع واستعراضـات   ١٠يف اجلدول للسنوات املقبلـة   وأدرجت .واإلدارة يف منظمات منفردة
. أخــرى تتــألّف مــن ســبعة مشــاريع علــى نطــاق املنظومــة وثالثــة استعراضــات للتنظــيم واإلدارة 

ــل للتغــيري خــالل الســنة، إذ ميكــن إضــافة        ــها قاب ــامج عمل وأشــارت الوحــدة كــذلك إىل أن برن
تقــدميها عنــدما تقتضــي  يعتــزمير جديــدة، وتعــديل أو إرجــاء أو إلغــاء بعــض التقــارير الــيت   تقــار

 .ظهار التوجه اجلديد للتقاريرالظروف ذلك، كما ميكن تغيري العناوين اجلديدة إل

، مثـة سـتة مواضـيع    ٢٠١٠ومن أصل املواضيع العشرة املدرجة يف برنامج العمل لعـام   -٢٥
 :ونيدو، وهيتكون موضع اهتمام اليس

 حالة التنفيذ؛ -ة األمم املتحدة تعدد اللغات يف مؤسسات منظوم  )أ(  

ة، مبــا يشــمل اســتعراض وظيفــة مراجعــة احلســابات يف منظومــة األمــم املتحــد   )ب(  
الداخلية واخلارجية للحسـابات وكـذلك، حسـب االقتضـاء، دور اللجنـة       ةعلى السواء املراجع
 شأة على مستوى كل منظمة؛ات املناملعنية مبراجعة احلساب

اسـتعراض اخلـدمات الطبيـة يف مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة، مبـا يكفـل            )ج(  
 اخلدمات وإدارا ودعمها ورصدها؛ا توفري هذه  جيريتقييم السبل اليت 

ــال   )د(   ــدفوعات املب ــن االســتحقاقات   م ــدالً م ــة ب ــات  و غ املقطوع فحــص االختالف
 ة جمال لتوسيع نطاق هذا اخليار؛ما إذا كان مثالقائمة بني املنظمات وحتديد 

ــة إصــالح   )ه(   االشــتراء وســبل املضــي قــدماً بشــأنه يف مؤسســات    إجــراءاتحال
منظومة األمم املتحدة، وتقييم ما هو أساسي من السياسات واملمارسات ومبادرات اإلصـالح  

ت معينـة لتحسـني   يف جمال االشتراء يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة من أجـل حتديـد جمـاال   
 ة والشفافية واملواءمة والتعاون؛الكفاءة والفعالي

اســتعراض سياســات وإجــراءات مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة املتعلقــة       )و(  
دعم الربنـاجمي واسـترداد   بإدارة الصناديق االستئمانية، والنظر يف السياسات اخلاصة بتكاليف ال

قات اإلطاريـة مـع البلـدان املاحنـة ومؤسسـات التمويـل،       ، وإدارة شؤون املنح، واالتفاالتكاليف
 .ة احلساباتباإلضافة إىل متطلبات الرصد ومراجع

وفضالً عن ذلك، تالحـظ اليونيـدو بكـل تقـدير التعـاون الوثيـق املسـتمر بـني الوحـدة           -٢٦
 .دأبت اليونيدو على الدعوة إليه بشدة ما وهووأمانة جملس الرؤساء التنفيذيني، 
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   اإلجراء املطلوب من الس اختاذه - خامسا 
مـن النظـام األساسـي لوحـدة التفتـيش املشـتركة، وقـرار        ) ٤( ١١عمال بأحكام املادة  -٢٧

اليونيـــدو األويل ملتابعـــة  خمطّـــطمـــن  ٩، والفقـــرة ٤٨/٢٢١اجلمعيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة  
يف هذه الوثيقة وأن يقـدم   توصيات الوحدة، لعلّ الس يود أن حييط علما باملعلومات الواردة

 .إرشادات بشأن اختاذ إجراءات أخرى
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 املرفق
     يش املشتركة ذات الصلة باليونيدوتقارير وحدة التفت  

JIU/REP/2009/5-مه منظومة األمم املتحدة إىل أفريقياساق الدعم الذي تقدحنو املزيد من ات 
اجلهة املعنية  التوصية 

 باختاذ اإلجراء
ينبغي للجمعية العامة واهليئات التشريعية للمنظمات املناظرة التابعة ملنظومة األمم املتحدة أن تدعو  ١

األمني العام والرؤساء التنفيذيني للمنظمات األخرى التابعة ملنظومة األمم املتحدة إىل استعراض 
فريقيا وذلك من أجل والية كل منها فيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة إىل أ

تقييم حالة التنفيذ، وتقدير املوارد، ورصد احتياجات التنفيذ واإلبالغ عنها، وزيادة توضيح مهام 
تقسيم العمل واملسؤوليات داخل منظومة األمم املتحدة وبني األجهزة واملكاتب واإلدارات املختلفة 

 .لكل منظمة تابعة ملنظومة األمم املتحدة

 اجلهاز التشريعي

ينبغي لألمني العام والرؤساء التنفيذيني للمنظمات األخرى التابعة ملنظومة األمم املتحدة القيام، داخل  ٢
األطر املؤسسية القائمة، بتعزيز االتصال وتقاسم املعلومات واملمارسات الفضلى بني املنظمات املختلفة 

إىل االحتاد األفريقي وبرنامج الشراكة التابعة ملنظومة األمم املتحدة فيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه 
اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا التابع له، وذلك ملنع وتقليل ازدواج العمل والتداخل وعدم الفعالية يف 

 .استخدام املوارد، فضالً عن تيسري أوجه التآزر

 الرئيس التنفيذي

بعة ملنظومة األمم املتحدة ضمان ينبغي لألمني العام والرؤساء التنفيذيني للمنظمات األخرى التا ٣
إنشاء اللجنة التوجيهية الرفيعة املستوى املقترحة لإلشراف على أنشطة آلية التنسيق اإلقليمية 
وتوفري اإلرشادات ومتابعة القرارات والتوصيات ذات الصلة بآلية التنسيق اإلقليمية وتشغيلها 

 .٢٠١٠بالكامل حبلول عام

 الرئيس التنفيذي

لألمني العام والرؤساء التنفيذيني للمنظمات األخرى التابعة ملنظومة األمم املتحدة تعيني ينبغي  ٧
جهات تنسيق عليا للتفاعل مع أمانة آلية التنسيق اإلقليمية وغريها من اجلهات املشاركة، مبا يف 
 ذلك مفوضية االحتاد األفريقي واجلماعات االقتصادية اإلقليمية، لتعزيز االتصال وتقاسم

 .املعلومات داخل اآللية

 الرئيس التنفيذي

" االتفاق اجلامع"ينبغي لألمني العام ومدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ضمان تنفيذ وتفعيل  ٨
 ٢٠٠٧أكتوبر /املوقع عليه بني اللجان اإلقليمية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف تشرين األول

ال والتنسيق والتعاون بني اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة على حنو كامل لتيسري وتعزيز االتص
لألمم املتحدة وآلية التنسيق اإلقليمية من جهة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وفريقي املديرين 

 .اإلقليميني من جهة أخرى

 الرئيس التنفيذي

مم املتحدة املعين بالتنسيق، أن ينبغي لألمني العام، بصفته رئيس جملس الرؤساء التنفيذيني يف األ ٩
يناشد مجيع مؤسسات منظومة األمم املتحدة املشاركة يف آلية التنسيق اإلقليمية وحضور 
اجتماعاا السنوية على أعلى املستويات لزيادة رفع مستوى اخلربة التقنية لآللية وإنشاء أوجه 

 .إىل أفريقياتآزر أخرى يف إطار الدعم الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة

 الرئيس التنفيذي

ينبغي لألمني العام والرؤساء التنفيذيني للمنظمات األخرى التابعة ملنظومة األمم املتحدة إشراك ١٠
اجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف أفريقيا على حنو وثيق يف عمل وأنشطة آلية التنسيق اإلقليمية 

ات وأولويات اجلماعات االقتصادية اإلقليمية بشكل ونظام اموعات التابع هلا لتنعكس احتياج
 .منسق يف إطار آلية التنسيق اإلقليمية

 الرئيس التنفيذي
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JIU/REP/2009/5-مه منظومة األمم املتحدة إىل أفريقياساق الدعم الذي تقدحنو املزيد من ات 
اجلهة املعنية  التوصية 

 باختاذ اإلجراء
ينبغي لألمني العام والرؤساء التنفيذيني للمنظمات األخرى التابعة ملنظومة األمم املتحدة تشجيع ١١

وبالتشاور مع جمموعة  مجيع مؤسسات منظومة األمم املتحدة على االعتماد، حسب االقتضاء
دون اإلقليمية /األمم املتحدة اإلمنائية وفريقي املديرين اإلقليميني، من خالل مكاتبها اإلقليمية

لدى اجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف أفريقيا، وذلك من أجل تيسري التفاعل والتنسيق والتعاون 
 .يةبني منظومة األمم املتحدة واجلماعات االقتصادية اإلقليم

 الرئيس التنفيذي

ينبغي لألمني العام والرؤساء التنفيذيني للمنظمات األخرى التابعة ملنظومة األمم املتحدة ضمان ١٢
إشراك احلكومات األفريقية املستفيدة على حنو وثيق وبصورة دائمة يف تطوير وتنفيذ ورصد أطر 

لكية والقيادة الوطنيتني ومتكني عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية وذلك من أجل دعم امل
منظماا من معاجلة االحتياجات واألولويات احملددة للبلدان املستفيدة، مبا يف ذلك تعزيز قدراا 

 .املؤسسية الوطنية

 الرئيس التنفيذي

ينبغي لألمني العام والرؤساء التنفيذيني للمنظمات األخرى التابعة ملنظومة األمم املتحدة زيادة ١٣
إعادة يز قدرات وموارد فريقي املديرين اإلقليميني يف أفريقيا، مبا يف ذلك، حسب االقتضاء، بتعز

الية سري عملهما يف سياق عمليات اإلصالح اجلارية على نطاق واسع توزيع املوارد، لضمان فع
 .على نطاق املنظومة على املستوي القطريلتعزيز االتساق والتنسيق

 الرئيس التنفيذي

نبغي لألمني العام والرؤساء التنفيذيني للمنظمات األخرى التابعة ملنظومة األمم املتحدة ضمان ي١٤
حتسني مواءمة دورات التخطيط والربجمة وامليزنة للربامج القطرية اليت تنفذها يف أفريقيا داخل 

شتركة إىل إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية لكل منها وذلك لتوسيع نطاق الربجمة امل
حد أكرب وإنشاء أطر مشتركة للرصد والتقييم فضالً عن تبسيط ترتيبات تقدمي التقارير على 

 .املستوى القطري

 الرئيس التنفيذي

ينبغي لألمني العام والرؤساء التنفيذيني للمنظمات األخرى التابعة ملنظومة األمم املتحدة ضمان ١٥
نة للربامج القطرية يف أفريقيا مع دورات التخطيط والربجمة مواءمة دورات التخطيط والربجمة وامليز

 .وامليزنة للربامج اإلقليمية ودون اإلقليمية لتحقيق زيادة التنسيق واالتساق

 الرئيس التنفيذي

ينبغي للجمعية العامة واهليئات التشريعية للمنظمات املناظرة التابعة ملنظومة األمم املتحدة أن تعيد ١٦
زامها باإلدارة القائمة على النتائج وأن تطلب إىل الرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة تأكيد الت

ملنظومة األمم املتحدة تنسيق ممارسات آلية التنسيق اإلقليمية لديهم للتوصل إىل وضع ج 
مشترك لإلدارة القائمة على النتائج على املستوى القطري لتنفيذ أطر عمل األمم املتحدة 

 .عدة اإلمنائية يف أفريقياللمسا

 اجلهاز التشريعي

ينبغي لألمني العام، بصفته رئيس جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظمة األمم املتحدة املعين ١٧
بالتنسيق، أن يشرع يف القيام، من خالل جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق، باستعراض 

التمويل داخل منظومة األمم املتحدة لكفالة االستدامة  شامل بشأن تعبئة املوارد، وآليات وطرائق
املالية للدعم الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة إىل أفريقيا يف إطار آلية التنسيق اإلقليمية وأطر 
عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، مبا يف ذلك مشاركة القطاع اخلاص يف أفريقيا بشكل 

 .مع املؤسسات املالية األفريقية والدوليةاستراتيجي، وتنسيق الشراكة

 الرئيس التنفيذي
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JIU/REP/2009/6-مراكز اخلدمات يف اخلارج :النقل إىل اخلارج يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة 

اجلهة املعنية  التوصية 
 باختاذ اإلجراء

ؤساء التنفيذيني أن يقوموا، ينبغي الس إدارة مؤسسات منظومة األمم املتحدة أن تطلب إىل الر ١
قبل نقل اخلدمات إىل اخلارج، بوضع سياسة للنقل إىل اخلارج تقوم على حتليل تكاليف وفوائد 
مجيع اخليارات املتاحة لالستعانة مبصادر لتقدمي اخلدمات وتتماشى مع االستراتيجية العامة 

أن تستعرض السياسة وتقر يف وينبغي بعد ذلك  .املتوسطة إىل الطويلة األجل اخلاصة باملنظمة
وينبغي، قبل إعداد سياسات ومشاريع للنقل إىل اخلارج قائمة على املنظمة، أن  . جمالس اإلدارة

تتقصى بشكل دقيق مجيع الفرص املشتركة فيما بني الوكاالت، مبا يف ذلك انتهاج سياسة 
  ).١٨و ١٦تني انظر التوصي( .مشتركةمشتركة والقيام بتطوير مشاريع / موحدة

 اهليئة التشريعية

ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة إجراء دراسة شاملة حلالة جتارية  ٢
وينبغي أن تتضمن احلالة التجارية حتليالً للتكاليف  .بوصفها األساس لعملية النقل إىل اخلارج

الية تربهن على مستوى كبري من الفع وأن والفوائد، واملخاطر الرئيسية، والتدابري املضادة،
 .بالقياس إىل الكلفة، مع زيادة جودة اخلدمات أو احملافظة على هذه اجلودة

 الرئيس التنفيذي

ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة الذين ينظرون يف إنشاء مراكز  ٣
البديلة استناداً إىل معايري موضوعية، كجزء  خدمات يف اخلارج أن جيروا حتليالً مفصالً للمواقع

وينبغي أن يحال  .من احلالة التجارية العامة، وأن يبينوا بالتوثيق األسباب املربرة خليارهم النهائي
 .التحليل إىل جمالس اإلدارة كي تستعرضه

 الرئيس التنفيذي

يتفاوضوا مع حكومات البلدان  ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن ٤
املضيفة احملتملة بغية التوصل إىل اتفاق بشأن مركز اخلدمات يف اخلارج يكون على األقلّ مواتياً 

وهلذا الغرض، ينبغي أن يتقامسوا وينسقوا  .بدرجة مساوية التفاقات مشاة يف أمكنة أخرى
 .ات يف اخلارجاتفاقات البلد املضيف اليت يربموا بشأن مراكز اخلدم

 الرئيس التنفيذي

ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة اختاذ مجيع التدابري الالزمة  ٥
لتخفيف وقع النقل إىل اخلارج على املوظفني، وضمان إيراد كامل تكاليف تلك التدابري 

 .يف التحليل اخلاص بتحديد التكاليف العامة للنقل إىل اخلارج

 يس التنفيذيالرئ

ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن يلتمسوا من جمالس اإلدارة إفراد  ٦
 .مبالغ مناسبة لتمويل االتفاقات الشاملة املتعلقة بإاء اخلدمة طوعياً واملرتبطة بالنقل إىل اخلارج

 الرئيس التنفيذي

م املتحدة أن تطلب إىل الرؤساء التنفيذيني احملافظة ينبغي الس إدارة مؤسسات منظومة األم ٧
 .على الطابع الدويل للمنظمات لدى تزويد مراكز اخلدمات يف اخلارج باملوظفني

 اهليئة التشريعية

ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة إعداد استراتيجيات إلدارة التغيري  ٨
 .مني جناح مشاريع النقل إىل اخلارجولالتصال بالشركات من أجل تأ

 الرئيس التنفيذي

ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة إنشاء أفرقة فعالة إلدارة املشاريع مع وجود  ٩
 .قيادة قوية على مستوى القمة، وإعداد خطط مفصلة ملشاريع إقامة مراكز خدمات يف اخلارج

 الرئيس التنفيذي

بغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة ضمان درجة تأهب نظام ختطيط ين ١٠
وهلذا الغرض، ينبغي إجراء  .املوارد املؤسسية ومركز اخلدمات يف اخلارج قبل بدء العمل

االختبارات املناسبة، كما ينبغي التزويد بعدد مناسب من املوظفني وتوفري قدرة يف جمال البنية 
 .وتعزيز التدريب التحتية

 الرئيس التنفيذي
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JIU/REP/2009/6-مراكز اخلدمات يف اخلارج :النقل إىل اخلارج يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة 
اجلهة املعنية  التوصية 

 باختاذ اإلجراء
ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة ضمان القيام، بعناية، بتقييم وإنشاء  ١١

إطار املساءلة ملراكز اخلدمات يف اخلارج، مبا يف ذلك وضع اتفاقات على مستوى اخلدمات 
 .دوات السياسة اإلداريةوتفويض السلطة احملدد بوضوح، ودمج هذه املسائل يف أ

 الرئيس التنفيذي

ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة وضع خطط فعالة لنقل املعارف  ١٢
وينبغي أن ترتكز خطط  .والتدريب من أجل تيسري االنتقال إىل مراكز اخلدمات يف اخلارج

 .بالتدريب على تقييم وحتديد االحتياجات يف جمال التدري

 الرئيس التنفيذي

ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة ضمان توفري درجة كافية من األمن للموظفني  ١٣
واملرافق، وضمان أمن املعلومات، وإعداد خطة بشأن استمرارية األعمال واستعادة القدرة على العمل 

 .تبدأ مراكز اخلدمات يف اخلارج بالعملبعد الكوارث، مبا يف ذلك استراتيجية خروج، قبل أن 

 الرئيس التنفيذي

ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة إنشاء آليات رصد وإبالغ منتظمني  ١٤
ملراكز اخلدمات يف اخلارج، وذلك إلثبات التقدم احملرز يف حتقيق األهداف، مبا يف ذلك حتقيق 

وينبغي تقدمي تقارير دورية عن ذلك، داخلياً إىل  .وعية اخلدماتوفورات يف التكاليف وحتسني ن
 .اإلدارة العليا وخارجياً إىل جمالس اإلدارة

 الرئيس التنفيذي

ينبغي الس إدارة مؤسسات منظومة األمم املتحدة أن متارس دورها الرقايب يف أنشطة النقل إىل  ١٥
 .داء وتقييم التقدم احملرز يف حتقيق األهدافاخلارج، مبا يف ذلك تنفيذ السياسات وتقييم األ

 اهليئة التشريعية

ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن ينسقوا مبادرام املتعلقة بالنقل إىل  ١٦
وينبغي، قبل القيام بعملية  .اخلارج بغية حتقيق قدر أكرب من الكفاءة بالتعاون مع سائر املنظمات

إىل اخلارج، أن يتقصوا مجيع اإلمكانيات، مبا يف ذلك االستعانة مبصادر داخلية يف مراكز  النقل
وهلذه الغاية، ينبغي أن يعرضوا  .اخلدمات القائمة يف اخلارج وإنشاء مراكز خدمات مشتركة

خططهم وأفكارهم املتعلقة بالنقل إىل اخلارج يف اجتماعات الفريق العامل ذي الصلة التابع 
 .ة الرفيعة املستوى املعنية باإلدارة ملناقشتها وتبادل األفكار بشأاللجن

 الرئيس التنفيذي

ينبغي لس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق أن يقوم، عن طريق  ١٧
املستخلصة يف اللجنة الرفيعة املستوى املعنية باإلدارة، بتيسري التقاسم املنهجي للخربات والدروس 

جمال النقل إىل اخلارج وخطط النقل إىل اخلارج املمكنة، وأن يعجل بالنظر يف إنشاء مراكز 
 .خدمات يف اخلارج مشتركة فيما بني الوكاالت

 الرئيس التنفيذي

ينبغي لس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق أن يقوم، عن طريق  ١٨
مشترك للنقل إىل /الرفيعة املستوى املعنية باإلدارة، مبناقشة وبدء وضع إطار سياسة موحداللجنة 

اخلارج بغية السعي إىل حتقيق درجة أكرب من الكفاءة من خالل اختاذ قرارات بصورة مشتركة 
 .وتطوير مشاريع بصورة مشتركة

 الرئيس التنفيذي
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IDB.37/3 

 
JIU/NOTE/2009/1 - ظومة األمم املتحدةتكفّل الشركات بأنشطة من 

اجلهة املعنية  التوصية 
 باختاذ اإلجراء

ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة توسيع نطاق تطبيق تدابري كشف  ١
الذمة املالية ليشمل املسؤولني الذين مل يفعلوا ذلك بعد ممن يتعاملون مع القطاع اخلاص، وذلك 

 .ازع يف املصاحل داخل مؤسسات املنظومة تلكيف سياق احتمال حدوث تن

 الرئيس التنفيذي

 : ملؤسسات منظومة األمم املتحدةينبغي للرؤساء التنفيذيني ٣
القيام، يف إطار جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق، بوضع برنامج تدريب أساسي ) أ(

يف خمتلف مؤسسات منظومة  خاص بالشراكات يشمل االحتياجات املشتركة للموظفني العاملني
األمم املتحدة ممن يتعاملون مع القطاع اخلاص؛ ويف هذا الصدد، ينبغي أن يؤخذ يف احلسبان 

لربنامج األمم العمل الذي قام به كل من كلية موظفي األمم املتحدة ومركز موارد التعلّم التابع 
 املتحدة اإلمنائي؛

الغرض داخل مؤسسات منظومة األمم املتحدة اليت اعتماد برامج تدريب ذات صلة حمددة ) ب(
مل تفعل ذلك بعد، ختص كل منظمة بعينها وتتكيف وفقاً الحتياجات املوظفني الذين يتعاملون 

 .حتديداً مع القطاع اخلاص واملخاطر اليت يتعرضون هلا

 الرئيس التنفيذي

 
JIU/NOTE/2009/2  - مم املتحدة عمليات التدريب الداخلي يف منظومة األ 

اجلهة املعنية  التوصية 
 باختاذ اإلجراء

ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة اختاذ خطوات وافية إلتاحة فرص التدريب  ١
 .الداخلي يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة ملرشحني مؤهلني ينتمون لبلدان غري متقدمة النمو

 الرئيس التنفيذي

بغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن يضفوا الصبغة الرمسية على برامج ين ٢
 .التدريب الداخلي وتوفري املوارد الالزمة لتنظيمها وإدارا

 الرئيس التنفيذي

فيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة توفري أدلَّة تتضمن معلومات تفصيلية نينبغي للرؤساء الت ٣
للمتدربني الداخليني اجلدد وذلك قبل وقت ) تناول املسائل اإلدارية وشؤون احلياة اليوميةت(

 .كاٍف من بدء التحاقهم بالعمل

 الرئيس التنفيذي

فيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة ضمان توفري البنية األساسية الالزمة نينبغي للرؤساء الت ٤
 .وم األول لقدومهالستضافة كل متدرب داخلي منذ الي

 الرئيس التنفيذي

ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة ضمان توفري برنامج توجيهي شامل  ٥
 .خاص باملتدربني الداخليني لدى قدومهم

 الرئيس التنفيذي

الداخليون  ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة ضمان أن يقدم املتدربون ٦
عند إائهم مهمة التدرب تقييماً لربنامج التدريب الداخلي وكذلك اعتماد تدابري للمتابعة تكفل 
مراعاة الدروس املستفادة والتصديق على أفضل املمارسات واقتراح إدخال حتسينات على 

 .ااالت املشوبة بالضعف

 الرئيس التنفيذي
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IDB.37/3

JIU/NOTE/2009/2  - مم املتحدة عمليات التدريب الداخلي يف منظومة األ 

اجلهة املعنية  التوصية 
 باختاذ اإلجراء

مية احملددة اات منظومة األمم املتحدة حذف فترة االنقطاع اإللزينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسس ٧
حالياً يف خمتلف االتفاقات اخلاصة بالتدريب الداخلي حىت يتسنى للمتدربني الداخليني التنافس 

 .على قدم املساواة بشأن الوظائف اليت قد يكونون مؤهلني هلا

 الرئيس التنفيذي

ملؤسسات منظومة األمم املتحدة النظر يف توفري بطاقة لتناول وجبة ينبغي للرؤساء التنفيذيني  ٨
وذلك  ،أو املسامهة يف تكاليف التأمني/طعام يومياً، وتذكرة الستخدام وسائل النقل، و

للمتدربني الداخليني الذين ال تتوفَّر هلم رعاية مالية أو للمتدربني القادمني من خارج املنطقة 
 .احمللية

 نفيذيالرئيس الت

ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة إرساء نظام فعال لرصد آثار تكاليف  ٩
برامج التدريب الداخلي على موارد امليزانية واملوارد البشرية، وكذلك آثارها على التكاليف 

نية فيما خيص برامج املتصلة بتكنولوجيا املعلومات، على أن يدون ذلك يف بند حمدد يف امليزا
 .التدريب الداخلي

 الرئيس التنفيذي
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