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 جملس التنمية الصناعية  
 الدورة التاسعة والثالثون

 ٢٠١١يونيه / حزيران٢٤- ٢٢فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت٨البند 

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

ركة وفقــا للمخطّــط يقــّدم هــذا التقريــر معلومــات عــن أنــشطة وحــدة التفتــيش املــشت    
 .١١-م/٢٤-األّويل ملتابعة التوصيات عمال باملقّرر م ت ص

      
 احملتويات

 الصفحة الفقرات   
 ٢ ٢- ١............................................................................مقّدمة -أوال
 ٣  ٤٣- ٣ ......التقارير واملذكّرات املقدَّمة من وحدة التفتيش املشتركة وهلا صلة مباشرة باليونيدو -ثانيا
 ١٤  ٤٧- ٤٤ ...................................ملشتركة يف اليونيدوتنفيذ توصيات وحدة التفتيش ا -ثالثا
 ١٥  ٤٩- ٤٨ .................................................وحدة التفتيش املشتركةالتفاعل مع  -رابعا
 ١٦  ٥٤- ٥٠ .........................................................٢٠١١برنامج العمل لعام  -خامسا
 ١٧  ٥٥ ..................................................اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه -سادسا

  املرفق
 ١٨................................................تقارير وحدة التفتيش املشتركة ذات الصلة باليونيدو 
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   مقّدمة  -أوال 
بحت وحدة التفتيش املـشتركة هيئـة فرعيـة تابعـة جمللـس التنميـة الـصناعية مبوجـب                   أص  -١

ــرَّره م ت ص ــة   .٢٢-م/١-مق ــد ورد يف الوثيق ــة توصــيات  IDB.24/18وق  خمطّــط أّويل ملتابع
 ووفقـــاً. ١١-م/٢٤- يف املقـــرَّر م ت ص أُقـــّر ذلـــك املخطّـــط األّويل فيمـــا بعـــدُ مثالوحـــدة، 

 املقــرَّر، ســوف ُينظَــر يف تقــارير الوحــدة يف دورة عاديــة واحــدة  ذلــكلألحكــام الــيت يتــضّمنها
 ).إال يف حاالت معّينة منصوص عليها(للمجلس كل سنة 

صـادرة عـن   ورسـالة إداريـة واحـدة     )١( ما جمموعه اثنـا عـشر تقريـراً   تلقّت املنظمةوقد    -٢
ذا املوضـوع  منذ صدور آخـر وثيقـة مـن اجمللـس تناولـت هـ          وذلك   )٢(وحدة التفتيش املشتركة،  

وتقـّدم هـذه الوثيقـة تعليقـات املنظمـة      ). ٢٠١٠فربايـر   / شـباط  ١٧خة   املؤرّ IDB.37/3الوثيقة  (
وتـرد يف املرفـق التوصـيات     .على تلك التقـارير، وهـي الوثـائق الـيت هلـا صـلة مباشـرة باليونيـدو        

 .املنطبقة على اليونيدو
    

   ش املشتركة يف اآلونة األخريةالتقارير والرسائل اإلدارية الصادرة عن وحدة التفتي  
JIU/REP/2009/8 -  اختيــار الرؤســاء التنفيــذيني يف مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة وشــروط 

 خدمتهم

JIU/REP/2009/9 -  ِّإطــار معيــاري  - قني املقــيمنيدور املمــثلني اخلاصــني لألمــني العــام واملنــس
  لقياس االتساق والتكامل يف منظومة األمم املتحدة

JIU/REP/2010/1 -     ــم املتحــدة ــة األم ــي ملؤســسات منظوم ــور البيئ ــاهتا  : املنظ ــتعراض سياس اس
  وممارساهتا يف جمال اإلدارة البيئية الداخلية

JIU/REP/2010/2 -استعراض ترتيبات السفر داخل منظومة األمم املتحدة  

JIU/REP/2010/3 - يف منظومة األمم املتحدةقواعد األخالق  

JIU/REP/2010/4 - معياريإطار : ظومة األمم املتحدة منضمنخماطر املؤسسة تعراض إدارة اس 

JIU/REP/2010/5 -مهمة مراجعة احلسابات يف منظومة األمم املتحدة  

───────────────── 
ميكن االطالع على مجيع تقارير وحدة التفتيش املشتركة ومذكّراهتا من خالل موقعها الشبكي على العنوان   )1(  

www.unjiu.org/.  
 .ر التقري هذايف وقت إعداد  )2(  
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JIU/REP/2010/6 -       اســتعداد مؤســسات منظومــة األمـــم املتحــدة لألخــذ باملعــايري احملاســـبية 
 الدولية للقطاع العام

JIU/REP/2010/7 -  إدارة الـصناديق االسـتئمانية يف منظومـة     بـ  اخلاصـة جراءات   السياسات واإل
 األمم املتحدة

JIU/REP/2010/8 -          تنقل املوظفني والتوفيق يف مؤسسات منظومة األمم املتحـدة بـني احليـاة العمليـة 
 واحلياة االجتماعية

JIU/REP/2010/9 -دور وعمل االتفاق العاملي:  الشراكات املؤسسية لألمم املتحدة 

JIU/REP/2010/10 -                 استعراض الـشؤون التنظيميـة واإلداريـة يف مكتـب األمـم املتحـدة املعـين 
 باملخدرات واجلرمية

JIU/ML/2010/1 -رسالة إدارية لقسم األمن والسالمة مبكتب األمم املتحدة يف جنيف  
    

التقارير واملذكّرات املقدَّمة من وحدة التفتيش املشتركة وهلا صلة   -ثانيا 
     يونيدومباشرة بال

 اختيار الرؤساء التنفيذيني يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة وشروط خدمتهم  - ألف  
JIU/REP/2009/8    

مـه جملـس     على اقتـراح داخلـي ضـمن وحـدة التفتـيش املـشتركة واقتـراح مـواز قدَّ                  بناًء  -٣
ــانوين واملؤســـسي     ــار القـ ــتعراض اإلطـ ــذا االسـ ــّيم هـ ــدة، قـ مراجعـــي احلـــسابات بـــاألمم املتحـ

ملمارســات املتبعــة يف اختيــار وتعــيني األمــني العــام لألمــم املتحــدة وســائر الرؤســاء التنفيــذيني وا
ملساعدة علـى وضـع     تحدة، مبا يف ذلك شروط خدمتهم، من أجل ا        ملؤسسات منظومة األمم امل   

 .قة من شأهنا ضمان أعلى مستويات اجلودة يف القيادة واإلدارةمعايري منّس

ــضّم  -٤ ــر ويت ــالثن التقري ــشرةث ــدة موجّ   ع ــها واح ــاء    توصــية، من ــس الرؤس ــة إىل جمل ه
هتـان إىل األمـني العـام       التنفيذيني يف منظومة األمـم املتحـدة الختـاذ إجـراء بـشأهنا، واثنتـان موجّ               

 إىل اهليئــات التــشريعية يف مؤســسات منظومــة األمــم توصــيات موجَّهــةلألمــم املتحــدة، وعــشر 
لية االختيار إىل مسائل مثل شـفافية عمليـة االختيـار؛    وتشري التوصيات اليت تتناول عم . املتحدة

ختيــار؛  واملــساواة بــني اجلنــسني يف عمليــة االنيــة لالختيــار؛ والتنــاوب اإلقليمــي؛واملواعيــد الزم
 وحـسن الـسلوك     رشـحني الـداخليني؛   ووضع إجراءات بـشأن امل     والفحوص الطبية للمرشحني؛  

ز التوصـيات   وتركّـ . كومـات الداعمـة هلـم     خالل احلملـة االنتخابيـة مـن جانـب املرشـحني واحل           
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شـروط تعـيني الرؤسـاء    : اليت تتناول شروط اخلدمة للرؤساء التنفيذيني على قضايا مثل مـا يلـي            
 وســوء الــسلوك تمــل املتعلــق بالرؤســاء التنفيــذيني؛ التنفيــذيني؛ وحــاالت تــضارب املــصاحل احمل 

قـة   وسياسات بيان اإلقـرار املـايل املطبّ       تملة من جانب الرؤساء التنفيذيني؛    املخالفات احمل /احملتمل
  . وقبول اهلدايا واجلوائز واألومسة الرؤساء التنفيذيني؛على

    
   تعليقات اليونيدو  

تتَّفق اليونيـدو مـع مـا جـاء يف التقريـر وتؤّيـد التوصـيات املقّدمـة، حيثمـا ينطبـق ذلـك                          -٥
 .ن التوصيات التسعاليونيدو متتثل إىل سبع م أنَّ وينبغي مالحظة. على اليونيدو

    
    JIU/REP/2009/9 - قني املقيمني دور املمثلني اخلاصني لألمني العام واملنسِّ  - باء  

قني املقــيمني يف ســياق يــستعرض التقريــر أدوار املمــثلني اخلاصــني لألمــني العــام واملنــسِّ   -٦
  .عملية االتساق والتكامل يف منظومة األمم املتحدة

حلاليـة الـيت تواجـه حتقيـق االتـساق والتكامـل يف منظومـة األمـم          ويدرس التقرير العوائق ا     - ٧
 ١٨ لتــذليل تلــك العوائــق، عــن طريــق سلــسلة تتــألف مــن  إرشــادات توجيهيــةم املتحــدة، ويقــّد

احتياجـات  "وهو يقترح منوذجـا مرنـا لالتـساق والتكامـل، ميكـن تعديلـه مبـا يلـيب                   . قياسياً معياراً
 مـن أجـل البلـدان الـيت تـسري علـى        ،ها منظومة األمم املتحدة    مجيع البلدان اليت تعمل في     "ورغبات

. الطريق املؤدي إىل التنميـة، وتلـك الـيت تعـاين مـن نـزاع أو الـيت هـي يف مرحلـة مـا بعـد النــزاع                            
 بـه لقيـاس     ُيـسترَشد والدول األعضاء مدعوة إىل اعتماد اإلطار املعياري املقترح كمقياس ودليـل            

  .نظام أكثر كفاءة وفعالية، يليب احتياجات البلدان على حنو أفضلل إىل اجلهود املبذولة للتوّص
 مقابلـة أجرهتـا وحـدة       ١٠٠ا يربـو علـى      ممـ  املـستمّدة ويستفيد التقرير من املالحظـات        -٨

التفتــيش املــشتركة مــع مــسؤولني مــن خمتلــف املنظمــات املــشاركة يف خمتلــف مراكــز العمــل،     
ة والبلدان املاحنة واملنظمـات غـري احلكوميـة يف          وكذلك مع ممثلني عن حكومات البلدان املضيف      

يونيــه / األفكــار، عقــدت يف حزيــرانلتقــارع التقريــر أيــضا مــن جلــسة أُثــريكمــا . هــذا اجملــال
 واعتمدت على املـشاركة النـشطة مـن جانـب مـسؤولني رفيعـي املـستوى مـن الـدول            ،٢٠٠٨

  .األعضاء ومؤسسات منظومة األمم املتحدة
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   تعليقات اليونيدو  
حيثمـا كانـت وثيقـة الـصلة        تتفّق اليونيدو مع ما جاء يف التقرير ومع معايريه املرجعيـة              -٩
 مل يتـضمنا فيمـا يبـدو     ١٦ و ١٣املعيـارين املـرجعيني      أنَّ   اليونيـدو تـوّد اإلشـارة إىل       أنَّ   بيـد . هبا

لوكـاالت  تلـك ا  اخلاصـة ب  سائل  املـ يف آليـة التمويـل، ومل يعاجلـا         املنـضوية   الوكاالت غري املقيمة    
  .واهتماماهتا احملددة بالقدر الكايف

    
استعراض سياساهتا وممارساهتا : املنظور البيئي ملؤسسات منظومة األمم املتحدة - جيم 

     JIU/REP/2010/1 - يف جمال اإلدارة البيئية الداخلية 
ة يم الـسياسات واملمارسـات البيئيـ    ن هذا االستعراض الشامل للمنظومة بأسرها تقيـ       تضمَّ  -١٠

اسـتخدامها املـستدام للمـوارد، مبـا يف ذلـك           بشأن  أمانات مؤسسات منظومة األمم املتحدة      لدى  
ُيـضطلع بـه علـى    وضع السياسات واملمارسـات البيئيـة      أنَّ   وكشف االستعراض . استهالك الطاقة 

 لنظـام داخلـي متكامـل إلدارة البيئـة يقـوم علـى              ومنـهجي  لعدم وجود إطار رمسـي        نظراً أحنو جمزّ 
، إضـافة إىل عـدم وجـود    ُتطبَّـق وجوبـاً   واليات تـشريعية واضـحة ومعـايري ومقـاييس بيئيـة             أساس

 من أمانات مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة بعيـدة      كثريةزال توال  . لياقيادة إدارية وتنظيمية عُ   
كـدة  ألهنـا غـري متأ  " ترمجة األقوال إىل أفعال "أو "ممارسة ما تدعو إليه " بشأن عن الوفاء بالتزامها  

مما إذا كان ينبغي هلا تطبيق االتفاقات البيئية املتعددة األطراف اليت اعتمدهتا الدول األعضاء فيها                
هنـاك طائفـة مـن الوسـائل واملبـادرات املالئمـة املوجـودة               فـإنَّ    ومع ذلك . من كيفية تطبيقها  ال  و

م التكنولـوجي احملـرز يف      أصال داخل املنظومة والكفيلة بتحسني األداء البيئي باالعتماد على التقدّ         
 يف مــّدخراتجمـال اســتخدام الطاقــة وإنتاجهـا، ومحايــة البيئــة واســتدامتها، مبـا يفــضي إىل حتقيــق    

 يف التكـاليف يف خمتلـف مبـاين    مـّدخرات  عـن  ، فضالً يف املائة٥٠ و٣٥ بنسبة تتراوح بني     الطاقة
أدت عمليــة التنـسيق بــشأن  وقـد  . األمـم املتحـدة، وال ســيما يف رومـا وفيينــا ونـريويب ونيويــورك    
انبعاثــات ثــاين ب للمحاســبة اخلاصــةمبــادرة احليــاد املنــاخي إىل وضــع إطــار علــى صــعيد املنظومــة 

 كتلة حرجة من مديري شؤون البيئة املرتبطني شبكيا، مما ميثل إسهاما            ولتكوينأكسيد الكربون   
  .دارة البيئيةجوهريا يف اجتاه اعتماد سياسات ونظم داخلية أوسع نطاقا يف جمال اإل

هـة إىل اجلمعيـة العامـة     توصـيات موجَّ  ثـالث منـها   :  توصية اثنيت عشرة ن التقرير   ويتضمَّ  -١١
 توصـيات إىل الرؤسـاء التنفيـذيني ملؤسـسات منظومـة            ومخـس  توصيات إىل األمني العـام،       وأربع

ملتحـدة  األمم املتحدة، وهي توصيات من شأن تنفيذها أن يساهم يف تعزيز دور منظومة األمم ا              
أعـرب األمـني   قـد   و.  يف جمال حتسني إدارهتا الداخليـة للـشؤون البيئيـة          أن تكون مثالً ُيحتذى   يف  

ونظــرت . العــام، نيابــة عــن جملــس الرؤســاء التنفيــذيني، عــن قبولــه أو تأييــده جلميــع التوصــيات 
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ألمانـة  ة لدى ا  أسلوب االشتراء املعين باالستدامة البيئي    اجلمعية العامة بإمعان يف التقرير يف سياق        
  .رت مواصلة النظر فيه خالل اجلزء األول من دورهتا السابعة والستني املستأنفةالعامة، وقّر

    
   تعليقات اليونيدو   

تتَّفق اليونيـدو مـع مـا جـاء يف التقريـر وتؤّيـد التوصـيات املقّدمـة، حيثمـا ينطبـق ذلـك                          -١٢
ين بـاإلدارة البيئيـة، وهـو جهـاز تنـسيقي           الفريـق املعـ    أنَّ   كما ترى اليونيـدو أيـضا     . على املنظمة 

  علــى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة يرأســه املــدير التنفيــذي لربنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، قــد  
وينبغــي النظــر يف . ال يكــون احملفــل األمثــل لألنــشطة املنــشودة واملــذكورة يف توصــيات التقريــر

 أمهيـة سياسـية علـى املـسألة ويوسِّـع          إسناد تلك األنشطة إىل مكتـب األمـني العـام ممـا سيـضفي             
  .نطاق تنفيذها يف مجيع مؤسسات منظومة األمم املتحدة

    
   JIU/REP/2010/2 -  منظومة األمم املتحدة يفاستعراض ترتيبات السفر  - دال 

 املتبعــة لــدىحبــث االســتعراض ترتيبــات الــسفر احلاليــة، ونظــر يف أفــضل املمارســات    -١٣
حـدة هبـدف حتـسني اخلـدمات وخفـض تكـاليف الـسفر باعتبارهـا               مؤسسات منظومة األمم املت   

. تشكل القسط األكرب من ميزانيات مؤسسات منظومة األمـم املتحـدة بعـد تكـاليف املـوظفني                
 مليـار   ١,١ مببلـغ    ٢٠٠٨رت نفقات تذاكر الطريان اليت تكبدهتا املنظمات الدولية يف عام           وقُّد

بكة السفر املشتركة بـني الوكـاالت بـشكل رمسـي     ن التقرير توصية بأن تعتمد ش  وتضمَّ. دوالر
ذ نظامــا أساســيا خاصــا هبــا يــنص علــى غاياهتــا وأهــدافها وإجراءاهتــا، وهــي التوصــية الــيت ُنفِّــ     

 .٢٠١٠سبتمرب /معظمها يف اجتماع الشبكة السنوي املعقود يف أيلول

فـــض  االنتبـــاه إىل خمتلـــف منـــاذج شـــراء خـــدمات الـــسفر وتـــدابري خ التقريـــُرويلفـــت  -١٤
اللتـــزام الـــصارم التكـــاليف الـــيت اعتمـــدهتا املنظمـــات اســـتجابة لألزمـــة املاليـــة، مبـــا يف ذلـــك ا

لسفر، ومراجعة خيارات املبلغ املقطوع، والـدخول يف مفاوضـات          بالتخطيط املسبق لعمليات ا   
مــشتركة مــع شــركات الطــريان، وتقــدمي حــوافز للمــوظفني وتبــسيط عمليــة جتهيــز مطالبــات     

تقريــر الرؤســاء التنفيــذيني إىل إطــالع الــدول األعــضاء بانتظــام علــى نفقــات  ويــدعو ال. الــسفر
تنفيــذ نظــم ختطــيط   أنَّ الــسفر واخلطــوات املتخــذة لترشــيد تكــاليف الــسفر، مــع اإلشــارة إىل   

املوارد يف املؤسسة سيؤدي إىل تغيري سري العمل احلـايل لترتيبـات الـسفر، ممـا سـيتطلب إدخـال                    
 .جراءاتتغيريات يف السياسات واإل
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أثىن أعضاء جملس الرؤساء التنفيذيني على وحدة التفتيش املـشتركة لقيامهـا بإعـداد             قد  و  -١٥
العديـد مـن االسـتنتاجات الـواردة يف التقريـر         أنَّ   وارتـأت الوكـاالت   . تقرير واضح وشامل وبّناء   

  ).٢فقرة ، الA/65/338/Add.1إحالة إىل الوثيقة ( من الدراسة استنتاجات عملية تستحق مزيداً
    

   تعليقات اليونيدو    
تتَّفق اليونيدو مع ما جاء يف التقرير وتؤّيد التوصيات املقّدمة، حيثما ينطبق ذلك   - ١٦

  .اليونيدو تطبِّق بالفعل سبعا من التوصيات التسع أنَّ وجتدر اإلشارة إىل. على اليونيدو
    

    JIU/REP/2010/3 -  يف منظومة األمم املتحدة قواعد األخالق - هاء 
يأيت هذا التقرير متابعة لتقرير سابق أصدرته الوحدة بشأن ثغـرات الرقابـة يف منظومـة                  -١٧

م احملـرز والـدروس املـستفادة وأفـضل         من أجـل حتديـد التقـدّ      ) JIU/REP/2006/2(األمم املتحدة   
وحبــث .  يف منظومــة األمــم املتحــدة بأســرهااألخالقيــاتوظيفــة  وتنفيــذ يف إرســاءاملمارســات 

 وظيفـة  األخالقيات فيما يتعلق بالعناصر الرئيسية اليت تعترب أساسية إلعمـال            وظيفةتعراض  االس
 .الة، واليت قُدمت باعتبارها املعايري املقترحة من الوحدة فّعبطريقةاألخالقيات 

 األخالقيــات، الــيت ينبغــي بوظيفــةويــشري التقريــر إىل ضــرورة التــزام الرؤســاء التنفيــذيني   -١٨
 توصـية تـشمل، يف مجلـة أمـور،     ١٧ن التقريـر  ويتضّم. ستقاللية عن الرئيس التنفيذي  إعماهلا يف ا  

 األخالقيــات، وتعــيني رئــيس شــؤون األخالقيــات وحتديــد مؤهالتــه، واحلاجــة إىل إرســاء وظيفــة
حتديد فترات الواليـة، وفـتح بـاب التوظيـف مبـشاركة ممثلـي املـوظفني وخطـوط اإلبـالغ للـدول                  

ــدريب، وا  ــا يف ذلــك      األعــضاء، والت ــايل، مب ــشأن الكــشف امل حلاجــة إىل وضــع سياســة شــاملة ب
االستعراض الـسنوي والتحقـق العـشوائي، فـضال عـن احلاجـة إىل كفالـة وضـع اآلليـات الالزمـة                      

  .إلجراء حتقيق أو القيام باستعراضات بشأن االدعاءات املوجهة ضد الرؤساء التنفيذيني
    

   تعليقات اليونيدو  
مع ما جاء يف التقريـر وتؤّيـد عمومـا التوصـيات املقّدمـة، حيثمـا ينطبـق                  تتفق اليونيدو    -١٩

  . املتاحةامليزانيةموارد يف حدود ذلك على اليونيدو و
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 - معياري إطار : منظومة األمم املتحدة ضمناملؤسسة خماطر استعراض إدارة  - واو 
JIU/REP/2010/4    

 يف  وجتارهبـا م املتحـدة وممارسـاهتا      أجري هذا االستعراض لتقييم سياسات منظومة األم        -٢٠
خماطر املؤسسة، وحتديد أفضل املمارسات والدروس املستفادة فيما يتعلـق بالتعـاون            جمال إدارة   

  .والتنسيق املشترك بني الوكاالت وآليات تبادل املعارف
هـا  معظـم مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة قـد بـدأت لتو               أنَّ   ص االسـتعراض إىل   لوخ  -٢١

خمـاطر املؤسـسة، أو إعـداد وثـائق الـسياسات والوثـائق اإلطاريـة، أو        ماد وتنفيذ إدارة    عملييت اعت 
 إمكانـات التعـاون والتنـسيق       متامـاً كـل    ومل ُتستكـشف بعـدُ    . االضطالع بعمليات املرحلة األوىل   

ن التقريـر ثـالث توصـيات وعـشرة معـايري قياسـية لوحـدة التفتـيش                 ويتـضمّ . فيما بـني الوكـاالت    
خمـاطر املؤسـسة، والتجـارب والـدروس املستخلـصة          ند إىل استعراض أدبيـات إدارة       ستاملشتركة ت 

اد خماطر مؤسسات منظومة األمم املتحدة اعتمـ      ري القياسية لنجاح تنفيذ إدارة      وتقترح املعاي . منها
 علــى حنــواطر املؤســسة؛ والتــزام اإلدارة التنفيذيــة ومــشاركتها  سياســة وإطــار رمســيني إلدارة خمــ 

اســتراتيجية رمسيــة للتنفيــذ؛ ووضــع هيكــل إداري حمــدد رمسيــا وتوضــيح األدوار  كامــل؛ ووضــع 
واملسؤوليات؛ ووضع خطة لالتصال والتدريب؛ وتوفري املوارد الكافية؛ وصياغة مبادئ توجيهية         

علـى النتـائج؛ وإنـشاء آليـات للرصـد          القائمـة   واضحة للتنفيذ؛ وإدماج إدارة املخاطر مـع اإلدارة         
ه إحـدى هـذه التوصـيات إىل        وجَّـ وُت. غ؛ والتنسيق والتعاون فيمـا بـني الوكـاالت        والتقييم واإلبال 

  .الرؤساء التنفيذيني، والثانية إىل جمالس اإلدارة والثالثة إىل جملس الرؤساء التنفيذيني
    

   تعليقات اليونيدو  
 املقّدمـة،   تتفق اليونيدو مع ما جاء يف التقرير وتؤّيد معظم املعايري القياسية والتوصيات            -٢٢

ل لربنامج التغـيري والتجديـد   خماطر املؤسسة جزء مكّموإدارة  . نطبق ذلك على اليونيدو   حيثما ي 
  . تنفيذه يف املنظمةالذي جيري حالياً

    
    JIU/REP/2010/5 -  ة مراجعة احلسابات يف منظومة األمم املتحدةمهّم - زاي 

ة التفتيش املشتركة من أجـل      وحدالستعراض بناء على اقتراح داخلي من       أجري هذا ا    -٢٣
ــضل املمارســات     ــة وأف ــيم االحتياجــات الراهن ــام تقي ــة احلــسابات داخــل   مبيف القي ــة مراجع هم

وكــان هــدف التقريــر هــو املــسامهة يف حتــسني االتــساق علــى نطــاق   . منظومــة األمــم املتحــدة
ت داخليـة أو    ة مراجعـة احلـسابات، سـواء كانـ        املنظومة فيما بني الكيانات املختصة املعنية مبهمّ      

 .خارجية، وذلك متشيا مع املعايري املهنية ملمارسة املهنة، املطبقة على األمم املتحدة
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ــيَّوَت  -٢٤ ــ أنَّ ن مــن االســتعراض ب ــد مــن    مهّم ــزال حباجــة إىل مزي ــة احلــسابات ال ت ة مراجع
ة منظمــات حباجــة إىل حتــسني اســتقاللية  وهنــاك عــّد.ساق والتنــسيق علــى نطــاق املنظومــةاالتــ
ة مراجعة احلسابات وقدراهتا ومواردها وعملياهتا من أجل التغلـب علـى عـدد مـن ثغـرات        مهّم

 . مع توقعات أصحاب املصلحةاحملقّقةاألداء وزيادة مواءمة القيمة 

هـة إىل الرؤسـاء التنفيـذيني مـن      توصية، منـها توصـية موجَّ     مثاين عشرة ن التقرير   ويتضمَّ  -٢٥
ــشأهنا، و    ــراءات بـ ــاذ إجـ ــل اختـ ــعأجـ ــيات موجَّ أربـ ــة    توصـ ــة الداخليـ ــاء املراجعـ ــة إىل رؤسـ هـ

 توصـية إىل    وإحـدى عـشرة    ،الرقابـة /هيئـات الرقابـة، وتوصـيتان إىل جلـان املراجعـة          /للحسابات
وفيمـا يتعلـق مبهمـة املراجعـة الداخليـة          . اهليئات التشريعية يف مؤسسات منظومة األمـم املتحـدة        

 تعزيــز اســتقاللية مهمــة املراجعــة، ومنــها أمــور إىل مجلــةالرقابــة، تــدعو التوصــيات /للحــسابات
وسلطة مراجعي احلـسابات الـداخليني ومـسؤوليتهم، وعمليـة تـوظيفهم، واملـساءلة والـشمولية            
يف تقدمي تقاريرهم، ومدى كفايـة املـوارد، وحتـسني نظـم متابعـة تنفيـذ التوصـيات وتقيـيم أداء                     

راجعـة اخلارجيـة للحـسابات علـى         بامل اخلاصـة ز التوصـيات    وتركّ. املراجعة الداخلية للحسابات  
 اخلدمــة أو نطاقهــا، والقــدرة التنافــسية، واحلاجــة إىل التنــاوب وحتــسني التكليــف املــسَند بــشأن

 وتنفيــذ مبــدأ املراجعــة املــساءلة يف عمليــة تقــدمي تقــارير اإلبــالغ عمليــة االختيــار، والــشفافية و
حلـسابات أو الرقابـة احلاجـة       وتشمل التوصيات املتعلقـة بلجـان مراجعـة ا        . الوحيدة للحسابات 

 . أو نطاقها وحتسني تكوينها وكذلك املساءلة والشفافيةالتكليف املسَند إليهاإىل توسيع 

 علـى اسـتبيان     جملس مراجعي احلسابات بـاألمم املتحـدة مل يـرّد أبـداً            أنَّ   دير بالذكر اجلو  - ٢٦
ــر أُدرجــت         ــشروع التقري ــى م ــضة عل ــات مستفي ــدم تعليق ــه ق ــهابكامالوحــدة لكن وطُرحــت . ل

ــتنتاجات والتوصــيات ونُ  ــي دوائــر       االس ــة واألربعــني ملمثل ــة احلادي وقــشت خــالل اجللــسة العام
 األمـم املتحـدة واملؤسـسات املاليـة املتعـددة األطـراف       منظمـات املراجعة الداخليـة للحـسابات يف      

حلـسابات  د معهـد مراجعـي ا     وأكّ. ٢٠١٠سبتمرب  /واملنظمات الدولية املنتسبة، املعقودة يف أيلول     
  .توصيات الوحدة تنسجم مع إطار املمارسات املهنية الدولية الذي وضعه املعهد أنَّ الداخليني

    
   تعليقات اليونيدو  

تتفق اليونيدو مع مـا جـاء يف التقريـر وتؤّيـد معظـم التوصـيات املقّدمـة، حيثمـا ينطبـق                     -٢٧
ه إىل جلنــة ملراجعــة هــا موّجــالتوصــيات معظم أنَّ بيــد أنــه جتــدر املالحظــة. ذلــك علــى املنظمــة

 فــإنَّ اليونيــدو لــيس لــديها جلنــة ملراجعــة احلــسابات، أنَّ ومبــا. املراقبــة أو يــرتبط هبــا/احلــسابات
اليونيـدو   بـأنَّ  وجيـدر التنويـه  .  من دون مشاركة مثل تلك اللجنـة    ُيواَصلتنفيذ تلك التوصيات    

ة الداخليـة للحـسابات يف مؤسـسات        شاركت أيضا يف املناقشة اليت أجراها ممثلو دوائر املراجعـ         
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دة األطـراف واملنظمـات الدوليـة املنتـسبة حـول التقريـر           األمم املتحدة واملؤسسات املاليـة املتعـدّ      
  .ورّدهم عليه

    
استعداد مؤسسات منظومة األمم املتحدة لألخذ باملعايري احملاسبية الدولية  - حاء 

    JIU/REP/2010/6 - للقطاع العام 
 لعملية االنتقال إىل العمـل باملعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع        رير استعراضاً ن التق يتضّم  -٢٨

، وذلـك هبـدف زيـادة الـوعي هبـذه       وحالـة تنفيـذها يف مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة            العام  
املعايري يف أوساط مندويب ومسؤويل خمتلـف األمانـات، ومعظمهـم لـيس لديـه خلفيـة مهنيـة يف                    

 املؤســسات االنتقــال إىل العمــل باملعــايري احملاســبية ملــاذا قــّررتالتقريــر ويــشرح . جمــال احملاســبة
 أحكـام هـذه املعـايري احملاسـبية الـيت تقتـضي إجـراء             ويـسلّط الـضوء علـى     الدولية للقطاع العـام؛     

م تغيريات رئيسية يف ممارسات احملاسبة واإلدارة يف خمتلف مرافق منظومة األمـم املتحـدة؛ ويقـدّ               
م هبـدف مـساعدة    احملاسبية الدولية للقطـاع العـا   للمسائل الرئيسية املرتبطة باملعايري    قاً معمّ حتليالً

ــة للقطــاع العــام،       ــذ مــشروعها املتعلــق باملعــايري احملاســبية الدولي ــة تنفي ــيم حال املنظمــات يف تقي
 .ومراجعة استراتيجية اعتمادها إن اقتضى األمر

 ر تـأثرياً   يـؤثّ  سـبية الدوليـة للقطـاع العـام قـد بـدأ           اعتمـاد املعـايري احملا     أنَّ   د التقريـر  ويؤكّ  -٢٩
وتـسيري األعمـال وحتـسني       إدارة املـوارد     يـؤدي إىل تعزيـز     على املنظمات، ومـن شـأنه أن         كبرياً

ــائج يف خمتلــف  اإلدارة القائمــة علــى  وباإلضــافة إىل ذلــك،  .  منظومــة األمــم املتحــدة أحنــاء النت
 للرؤساء التنفيذيني واهليئات التشريعية دراسـتها مـن   يتناول التقرير عددا من املخاطر اليت ينبغي     

 أنَّ  ن أيـضا  ويبـيّ . أجل كفالة االنتقال السلس إىل تطبيق املعايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام              
  ملعظـم املنظمـات     كـبرياً  االنتقال إىل العمل باملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العـام يطـرح حتـدياً            

 ألهنـا  وملـدى االسـتعداد لـذلك    أوليـة للمخـاطر     تقـديرات د أخفـق يف إجـراء       العديد منها ق  وأنَّ  
ن مرفـق للتقريـر تفاصـيل       ويتضّم.  اليت ستتطلبها مشاريعها   املتناسقةنت من اجلهود واملوارد     هّو

جتربة برنامج األغذية العاملي، وهـو أول مؤسـسة تابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة حتقـق يف عـامي                
 علـى   وبنـاءً .  الكامل ملتطلبات املعايري احملاسبية الدولية للقطـاع العـام          االمتثال ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨

م  ويقـدّ ، ممارسـة مـن أفـضل املمارسـات    سـت عـشرة  ن التقرير جمموعة من    هذه التجربة، يتضمّ  
 توصــيات ينبغــي للمنظمــات تنفيــذها مــن أجــل ضــمان جنــاح انتقاهلــا إىل تطبيــق املعــايري  ثــالث

  .اماحملاسبية الدولية للقطاع الع
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   تعليقات اليونيدو  
تتفق اليونيدو مع ما جاء يف التقرير وتؤّيد التوصيات املقّدمة، حيثمـا ينطبـق ذلـك علـى                   - ٣٠

، وسـوف تتـاح البيانـات       ٢٠١٠وقد التزمت اليونيدو باملوعد احملدد للتنفيذ، وهـو عـام           . املنظمة
وُتطبق بالفعل بعـض    . تثاهلا ملراجعي احلسابات اخلارجيني للتحقق من مدى ام       ٢٠١٠املالية لعام   

 يف مناقـشة  اليونيدو شـاركت أيـضاً   بأنَّ ولعلّه جيدر التنويه  . أفضل املمارسات املدرجة يف التقرير    
  . ويف الرّد على التقريرممثلي دوائر املراجعة الداخلية للحسابات يف األمم املتحدة

    
ت نية يف مؤسساالصناديق االستئماإدارة ب اخلاصةالسياسات واإلجراءات  - طاء 

   JIU/REP/2010/7 - منظومة األمم املتحدة 
 أهداف هذا االسـتعراض دراسـة الـسياسات واألنظمـة والقواعـد الـسارية فيمـا                 كانت  -٣١

 االجتاهــات الرئيــسية يف احلجــم وكــذلكيتعلــق بــإدارة الــصناديق االســتئمانية وتــسيري شــؤوهنا، 
ــصناديق االســتئمانية واســتخدامها يف م   ــك    اإلمجــايل لل ــم املتحــدة، وذل ــة األم ؤســسات منظوم

الفعاليـة  ت يف إدارة الصناديق االستئمانية، بغية حتسني        لتحديد املشاكل املعينة وأفضل املمارسا    
 . االتساق يف إدارة الصناديق االستئمانية على نطاق املنظومةوتعزيزوالكفاءة 

ولــة لتحــسني اإلدارة تعزيــز اجلهــود املبذإىل هنــاك حاجــة  أنَّ  إىل االســتعراضوخلــص  -٣٢
املتكاملة ملوارد امليزانية العادية واملوارد من خارج امليزانية، مبـا يف ذلـك الـصناديق االسـتئمانية،                 

لــة مــع  للمنظمــات وكفالــة حتــسني مواءمــة األنــشطة املموَّة التمويليــالبنيــةهبــدف معاجلــة جتزئــة 
ع اجلهـات املاحنـة علـى        أن تـشجّ   ينبغي للمنظمـات  ذُِكر أنه   ويف هذا الصدد،    . أولويات املنظمة 

زيادة حصة التمويل املتاحة للصناديق االستئمانية املواضيعية، وهو مـا مـن شـأنه أن يفـضي إىل                  
وينبغي بذل مزيـد مـن اجلهـود لتحـسني          . حتقيق مكاسب يف كفاءة إدارة الصناديق االستئمانية      

 عــن تعزيــز املراقبــة، مبــا يف  معاجلــة وإدارة املخــاطر ذات الــصلة بالــصناديق االســتئمانية، فــضال 
ــدروس     مشــولذلــك مــن خــالل حتــسني    ــة احلــسابات ومــن خــالل إدمــاج ال  خــدمات مراجع

وهنـاك أيـضا حاجـة إىل زيـادة مواءمـة سياسـات             . املستفادة من تقييمات الصناديق االستئمانية    
ــم        ــة األم ــني مؤســسات منظوم ــصناديق االســتئمانية فيمــا ب ــصلة بال اســترداد التكــاليف ذات ال

تقـدمي  االضـطرار إىل    ب احتمـال     التنافس على املوارد، وتعزيـز الـشفافية وجتنّـ         الجتنابملتحدة  ا
الـصناديق  وخبـصوص   . لة مـن الـصناديق االسـتئمانية      اإلعانات من امليزانية العادية لألنشطة املموَّ     

االســتئمانية الــيت تــشارك فيهــا جهــات ماحنــة متعــددة، ينبغــي تعزيــز حــوار منــتظم بــني مجيــع      
اب املــصلحة الرئيــسيني، وإعــادة النظــر يف اإلطــار احلــايل ملراجعــة حــسابات مثــل هــذه     أصــح

 . املراجعة وإجناز مراجعات أكثر تكامالًمشولالصناديق االستئمانية لتعزيز 
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هـة إىل اهليئـات التـشريعية      توصـيات موجّ   أربـع  توصية، منـها     ثالث عشرة ن التقرير   ويتضّم  -٣٣
 توصـيات  وثـالث  توصيات إىل رؤسـائها ا لتنفيـذيني،     ومخسحدة،  يف مؤسسات منظومة األمم املت    

إىل جملس الرؤساء التنفيذيني وتوصـية واحـدة إىل رؤسـاء هيئـات املراجعـة الداخليـة للحـسابات يف                    
  .املنظمات

    
   تعليقات اليونيدو  

تتفق اليونيـدو مـع مـا جـاء يف التقريـر وتؤّيـد التوصـيات املقّدمـة، حيثمـا ينطبـق ذلـك                         -٣٤
اليونيــدو شــاركت يف املناقــشة الــيت أجراهــا ممثلــو دوائــر    أنَّ وجتــدر املالحظــة. لــى اليونيــدوع

  .املراجعة الداخلية للحسابات يف األمم املتحدة حول التقرير ورّدهم عليه
    

ل املوظفني والتوفيق يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة بني احلياة العملية تنقّ - ياء 
    JIU/REP/2010/8 -  واحلياة االجتماعية

ل م تنقّــاالســتعراض هــو تقيــيم الــسياسات واآلليــات الــيت تــنظّ هــذا كــان اهلــدف مــن   -٣٥
املوظفني والتوفيق بني احلياة العملية واحلياة االجتماعيـة مـن منظـور شـامل للمنظومـة بأسـرها،        

ذات على حنو يتيح للمنظمات املشاركة وجمالـسها اإلداريـة تقييمـا خارجيـا مـستقال للمـسائل                  
 .الصلة باملوضوع

ل املـوظفني فيمـا بـني الوكـاالت جيـري يف الوقـت الـراهن                تنقّ أنَّ    االستعراض وكشَف  -٣٦
مببــادرة شخــصية مــن فــرادى املــوظفني ولــيس مببــادرة مــن املنظمــات الــيت ينبغــي أن تتبــع هنجــا 

فــإنَّ  ويف هــذا الــصدد،. اســتباقيا وتــضع خططــا جديــدة لتنظــيم التنقــل بالتــشاور مــع املــوظفني
 احلاجـة إىل تنـسيق املمارسـات واألدوات علـى نطـاق             هـي العقبة الرئيسية الـيت ينبغـي جتاوزهـا         

ــع املنظمــات       ــني مجي ــشتركة ب ــد م ــة وقواع ــاد أنظم ــك باعتم ــة، وذل ــذا   . املنظوم ــسىن هل ــد ت وق
 يف إجـراء التنـسيق   دماً قُـ متـضي املنظمـات   وأنَّ م يف هذا اجملـال د إحراز تقدّ االستعراض أن يؤكّ  

عها علـى مواصـلة هـذا اجلهـد بـوترية أسـرع             يـشجّ هـو   الزم للممارسات يف جماالت خمتلفة؛ و     ال
 ."توحيد األداء"ستراتيجية ملفهوم بالنظر إىل األمهية اال

اعتمــاد خطــة منظمــة لتنقــل  بــأنَّ  عمومــاًيف حــني ُيــسلَّملــص االســتعراض إىل أنــه وخ  -٣٧
فإنـه ينبغـي   كينهم من اكتساب خربة أوسع، املوظفني قد يساهم يف تعزيز قدراهتم من خالل مت      

إذ ال ينبغــي أن يكــون . هــذا الــشعار املقبــول علــى نطــاق واســعنطــاق  أن تتجــاوز للمنظمــات
ــه  ــة يف حــد ذات تنقــل املــوظفني شــرط أساســي لتحقيــق أهــداف املنظمــة     أنَّ ذلــك. التنقــل غاي

ــق الــ     ــة، لكــن التوفي سليم بــني احتياجــات  واالســتجابة حلــاالت الطــوارئ أو التحــديات العاملي
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املنظمــة واحتياجــات املــوظفني هــو الــضمان الوحيــد إلجيــاد قاعــدة متينــة تكفــل جنــاح تطــوير    
 .وتنفيذ مبادرات تنقل املوظفني والتوفيق بني احلياة العملية واحلياة االجتماعية

هـــة إىل اجملـــالس  توصـــيات وجمموعـــة مـــن املقترحـــات املوّجعـــشرن التقريـــر ويتـــضّم  -٣٨
ــة، ــل         اإلداري ــز تنق ــسيق وتعزي ــن أجــل تن ــذيني م ــديرين التنفي ــذيني وامل ــاء التنفي ــس الرؤس  وجمل

  .املوظفني والتوفيق بني احلياة العملية واحلياة االجتماعية عرب منظومة األمم املتحدة
    

   تعليقات اليونيدو   
 تتفق اليونيـدو مـع مـا جـاء يف التقريـر وتؤّيـد التوصـيات املقّدمـة، حيثمـا ينطبـق ذلـك                        -٣٩

  .على اليونيدو
    

 - دور وعمل االتفاق العاملي : الشراكات املؤسسية لألمم املتحدة - كاف 
JIU/REP/2010/9    

 ١٩٩٩أطلق األمني العام السابق لألمـم املتحـدة كـويف عنـان االتفـاق العـاملي يف عـام                      -٤٠
يــة خــالل احملفــل االقتــصادي العــاملي يف دافــوس مــن أجــل التــرويج يف أوســاط اجلهــات التجار  

املشاركة لعشرة مبادئ متفـق عليهـا بـشأن املواطنـة املـسؤولة للـشركات، وهـي مبـادئ تعتنـق                     
حقـوق اإلنـسان، والعمالـة، والبيئـة،     : القيم العاملية لألمم املتحدة يف أربعة جمـاالت للعمـل هـي      

وكان اهلدف من هـذا االسـتعراض هـو حبـث دور االتفـاق العـاملي، ودرجـة النجـاح              . والفساد
ر املرتبطــة باســتخدام اســم األمــم املتحــدة مــن قبــل الــشركات دون احلاجــة إىل إثبــات واملخــاط

وحيـدد التقريـر أفـضل املمارسـات والـدروس          . امتثاهلا للقـيم واملبـادئ األساسـية لألمـم املتحـدة          
النـوع مـن    الة وشفافة ومسؤولة هلذا     املستفادة والتحديات ويصوغ توصيات من أجل إدارة فعّ       

 .يةالشراكات املؤسس

 كانـت قـد أُنـشئت أصـال     مـع أهنـا   مبادرة االتفاق العـاملي،      أنَّ   لص االستعراض إىل  وخ  -٤١
يف مكتب األمني العـام، فإهنـا سـرعان مـا تطـورت حتـت درع األمـني العـام إىل مكتـب كامـل                         
النشاط له مالك وظيفـي متزايـد ومبـان ومتويـل ومهـام وأهـداف طموحـة، يعمـل ضـمن نظـام                       

 يفتقـر إىل    وإن كـان  ،  ٦٢/٢١١ة العامة لألمم املتحدة مبوجب قرارها       خاص تعترف به اجلمعي   
وإزاء هـذه اخللفيـة، جنـح االتفـاق العـاملي يف توسـيع             . إطار تنظيمي حكـومي ومؤسـسي سـليم       

 بيـد . ص التواصلية يف أوساط القطـاع اخلـا        ملحوظ ومضاعفة أنشطته   على حنو قاعدة مناصريه   
؛ وأدى غيـاب    التـأثري ى إىل تالشي التركيـز وإضـعاف        عدم وجود والية واضحة وحمددة أد     أنَّ  

ال للرصـد مـن أجـل قيـاس التنفيـذ الفعلـي للمبـادئ مـن جانـب          معايري دخول كافية ونظـام فعّـ    
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املكتـب،   أنَّ    اإلضرار بسمعة املنظمة؛ كما    خماطراملشاركني إىل إثارة بعض االنتقادات وزيادة       
.  القواعــد واإلجــراءات القائمــة جــادةجانــَبحبكــم الترتيــب اخلــاص الــذي يعمــل يف إطــاره،  

ويدعو التقرير إىل إشراك الدول األعضاء مـن أجـل تـوفري واليـة واضـحة للمكتـب لكـي يعيـد                  
 .التفكري والتركيز يف مسار عمله

هـة إىل اجلمعيـة العامـة       توصـيات موجَّ   أربـع  منـها    ، توصية ست عشرة ن التقرير   ويتضّم  -٤٢
ويـسّر  .  إىل مكتب االتفاق العـاملي     وسبٌعالعام لألمم املتحدة     إىل األمني    ومخٌسلألمم املتحدة،   

وحـــدة التخطـــيط االســـتراتيجي التابعـــة للمكتـــب  أنَّ وحـــدة التفتـــيش املـــشتركة أن تالحـــظ
د االجتاهـات واملبـادرات     العديـد مـن التوصـيات جيـسّ        أنَّ   التنفيذي لألمني العام قد أشـارت إىل      
  .ق العاملي واألمني العام األخذ هبااليت يود كل من اإلدارة العليا لالتفا

    
   تعليقات اليونيدو   

  .تقدَّم توصيات إىل اليونيدومل  -٤٣
    

   تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشتركة يف اليونيدو -ثالثا 
ــا     -٤٤ ــم املتحــدة، يف قراره ــة لألم ــة العام ــزِّز  ٦٠/٢٥٨طلبــت اجلمعي ، إىل الوحــدة أن تع

درج يف تقاريرها السنوية يف املستقبل مزيدا مـن املعلومـات بـشأن    متابعة تنفيذ توصياهتا، وأن ت    
فهـي تطلـب    . وتبعاً لذلك، عزَّزت الوحدة نظامهـا للمتابعـة       .  تنفيذ توصياهتا تنفيذا كامال    تأثري

مــن اليونيــدو، ضــمن منظمــات أخــرى، يف الربــع األخــري مــن كــل ســنة، معلومــات خبــصوص   
قبـول  (األخـرية، مبـا فيهـا الوضـع اخلـاص بقبوهلـا             التوصيات اليت صدرت يف الـسنوات الـثالث         

 أو موافقــة اهليئــات التــشريعية عليهــا أو رفــضها، أو مــا إذا كانــت قيــد  هبــاالرؤســاء التنفيــذيني 
ومـدى  ، )مـثال، مل يبـدأ تنفيـذها أو جـار تنفيـذها أو ُنفِّـذت        (، والوضع اخلاص بتنفيذها     )النظر
إىل ) A/65/34(ليـة يف تقريرهـا الـسنوي بـشأن األنـشطة            مث تقدِّم الوحدة النتيجة اإلمجا    . تأثريها

 .اجلمعية العامة

-٢٠٠٧ قدَّمتــه الوحــدة توصــيات للفتــرة  ذلــك الوضــعوتــضمَّن أحــدث تقريــر عــن   -٤٥
 كنـسبة مئويـة مـن     معبَّـراً عنـه   (تنفيـذ يف اليونيـدو       القبول وال  وضعويبيِّن اجلدول أدناه    . ٢٠٠٩

 ).جمموع التوصيات الصادرة
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   )٣(ولاجلد    
 التنفيذ القبول 

 

توصيات 
ليست هلا 

 باليونيدوصلة
/ مقبولة

 قيد النظر مرفوضةموافق عليها
مل ترد معلومات 

 بشأهنا
مل يبدأ 
 تنفيذها

جار 
 ُنفّذت تنفيذها

مل ترد معلومات 
 بشأهنا

     ٥,٢ ٣٢,١ ٤٧ ١٥,٧ - ٨,٥ ٤ ٧٥,٧ ١١,٩ اليونيدو
ــسا   -٤٦ ــالفترة ال ــة ب ــيت استعرضــتها الوحــدة   مقارن  بقــي عــدد  )٤(،)٢٠٠٨-٢٠٠٦(بقة ال

وفـضالً عـن ذلـك، ازداد       . التوصيات املقبولة ثابتـاً يف حـني اخنفـض عـدد التوصـيات املرفوضـة              
، يف حــني اخنفــض عــدد ُنفّــذت مــن قبــلُعــدد التوصــيات اجلــاري تنفيــذها أو تلــك الــيت قلــيالً 

 .التوصيات اليت مل يبدأ تنفيذها

اليونيدو ما زالت إحدى املنظمات الـيت وصـفتها الوحـدة            أنَّ    إىل كذلكشارة  وجتدر اإل  -٤٧
  . اهتمام جمالسها اإلدارية بالنظر يف التقاريروضعيةمن حيث " أفضل املمارسات"بأهنا تنتهج 

    
    التفاعل مع وحدة التفتيش املشتركة -رابعا 

 التنـسيق التابعـة للوحـدة        اجتماعها األول جلهـات    أيضاًعقدت وحدة التفتيش املشتركة       - ٤٨
ــ  ٢٠ جهــة تنــسيق مــن  ٢٣حــضرته الــذي ، ٢٠١٠ســبتمرب / أيلــول١٤ و١٣ومي يف جنيــف ي

: وكانـت األهـداف املتـوخى حتقيقهـا هـي     . منظمة مشاركة وممثل عن جملس الرؤسـاء التنفيـذيني      
 إطالع أصحاب املصلحة يف وحـدة التفتـيش املـشتركة علـى الطرائـق الـيت تتبعهـا الوحـدة يف                  ) أ(

ــذه؛ و  ــها وتنفي ــة إىل حتــسني    ) ب(ختطــيط عمل ــسيق الرامي االســتماع إىل اقتراحــات جهــات التن
 والتــشارك يف املعلومــات عــنإتاحــة الفرصــة إلجــراء لقــاءات ) ج(أســاليب وعالقــات عملــها؛ و

هـذا   أنَّ   يبـّين جناحـه   وكان تقييم املـشاركني هلـذا احلـدث إجيابيـا؛ حيـث             .  لوجه التجارب وجهاً 
تواصـل املباشــر حيظـى باستحــسان املنظمـات املــشاركة وميكـن أن يــساهم يف تعزيــز     النـوع مــن ال 

، ممـا أتـاح إمكانيـة     قويـاً  تأييـداً بانتظـام ولقيـت فكـرة تنظـيم هـذا احلـدث      . فعالية عالقات العمل  
اخلـاص  وأُعـرَب عـن الترحيـب بالنظـام         . إجراء مناقشة أكثر تعمقـا لـبعض املـسائل االسـتراتيجية          

 .باعتباره خطوة يف االجتاه الصحيحاملخطط إلنشائه وذلك بكة اإلنترنت  على شبالتتّبع

وسامهت هذه االجتماعات يف زيادة توطيـد التفاعـل مـع الوحـدة مـن أجـل تعزيـز فهـم                - ٤٩
 يف هنــاك نقــصاً أنَّ ويف الوقــت نفــسه، غــدا واضــحاً. أفــضل لعملــها والتحــديات الــيت تواجههــا

───────────────── 
 .A/65/34 من الوثيقة ٦٩كما ورد يف الفقرة   )3(  
 .IDB.37/3الوثيقة ىل إحالة إ  )4(  
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وسعيا إىل تدارك ذلك، تعكف الوحدة على وضـع         . عملهامعرفة وفهم والية الوحدة وأساليب      
  . أفضل يف حمافل مناسبة ومتنوعةعلى حنواستراتيجية لالتصاالت ستمكنها من تعميم نتائجها 

    
   ٢٠١١برنامج العمل لعام  -خامسا 

رت فيـه اجلمعيـة العامـة أن        ، الـذي قـرّ    ٦١/٢٦٠ لقرار اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة         وفقاً  -٥٠
، يف آن واحد، يف التقرير وبرنامج العمل الـسنويني لوحـدة التفتـيش املـشتركة يف اجلـزء األول           تنظر

 .٢٠١٠يوليه / يف متوز٢٠١١من دورهتا املستأنفة، بدأت الوحدة إعداد برنامج عملها لعام 

ســبتمرب /ودعــت الوحــدة املنظمــات املــشاركة إىل تقــدمي اقتراحاهتــا حبلــول هنايــة أيلــول  -٥١
 اقتراحــا جديــدا إىل جانــب ســبعة عــشرفــضت هــذه العمليــة إىل تقــدمي مــا جمموعــه وأ. ٢٠١٠

ــسابقة       ــسنوات ال ــا يف اجلــدول مــن ال ــة أخــرى جــرى إدراجه مث . اقتراحــات ومواضــيع داخلي
خضعت مجيع االقتراحات الداخلية واخلارجية لعملية فرز دقيقة أخـذت يف احلـسبان، يف مجلـة                

ومــا  هيئــات الرقابــة الداخليــة واخلارجيــة األخــرى،  أمــور، العمــل الــذي أجنزتــه وخططــت لــه 
بالنـسبة   املوارد، والوقت املناسـب إلجرائـه        آثار من حيث   االستعراض املقترح من     ينطوي عليه 

 اجملالس اإلدارية واجلهات املتلقيـة األخـرى، والتوجُّهـات االسـتراتيجية املرسـومة يف اإلطـار              إىل
ــرة     ــدة للفتـ ــاص بالوحـ ــتراتيجي اخلـ ــهام   )٥(،٢٠١٩-٢٠١٠االسـ ــة إسـ ــافة إىل إمكانيـ  باإلضـ

وقُـدِّمت االقتراحـات علـى نطـاق     . االستعراض يف تعزيز الفعاليـة والكفـاءة والتنـسيق والتعـاون         
ــذيني    بأمجعهــااملنظومــة ــة جملــس الرؤســاء التنفي ــها حــسب   ، مــن خــالل أمان  الــيت قامــت بترتيب
عة اليت أبداها جملس الرؤساء التنفيذيني واملنظمات املـشاركة أُِخـذت           والتعليقات اجملمَّ . األولوية

 .٢٠١١يف احلسبان عند اعتماد برنامج العمل لعام 

 تـسعة مـشاريع   ٢٠١١وكانت حصيلة ذلك أن أُدرِج يف برنـامج عمـل الوحـدة لعـام          -٥٢
حــد  مــشروعا، وموضــوع وا٣٣ضة وعــددها علــى نطــاق املنظومــة مــن بــني املــشاريع املــستعرَ 

وعـــالوة علـــى ذلـــك، اختـــارت اللجنـــة أيـــضا، متـــشيا مـــع إطارهـــا   . خيـــص عـــّدة منظمـــات
 هبدف إجراء استعراض دوري ومنهجي جلميـع منظماهتـا          ٢٠١٩-٢٠١٠االستراتيجي للفترة   

 .املشاركة، منظمة واحدة يطبَّق عليها استعراض للتنظيم واإلدارة

، مثـة عـشرة   ٢٠١١ العمـل لعـام      املدرجـة يف برنـامج     ومن أصل املواضيع األحـد عـشر        -٥٣
 :مواضيع ستكون موضع اهتمام اليونيدو، وهي

───────────────── 
  .٦٣/٢٧٢حسبما أُقرَّ يف قرار اجلمعية العام لألمم املتحدة   )5(  
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ــر حتليــل مقــاَرن عــن خمتلــف أطــر املــساءلة يف منظومــة األمــم املتحــدة           )أ(   تقري
 ؛)٦٤/٢٥٩ قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة يقتضيه(

 ة التحقيقات على نطاق املنظومة؛استعراض مهّم  )ب(  

 املرضية يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة؛إدارة اإلجازات   )ج(  

ــرادى        )د(   ــع ف ــد م ــة سياســات وممارســات التعاق ــشاريني مراجع  يف اخلــرباء االست
 مؤسسات األمم املتحدة؛

ــا املعلومـــات واالتـــصاالت ل  الرشـــيدةاإلدارة  )ه(   أفـــضل املمارســـات : تكنولوجيـ
  دولية أخرى؛واملعايري املرجعية يف مؤسسات األمم املتحدة مقارنة مبنظمات

متابعــة تنفيـــذ اإلطــار املرجعـــي الختيــار واســـتقدام املــوظفني يف مؤســـسات       )و(  
 منظومة األمم املتحدة؛

 استعراض آليات التخطيط االستراتيجي على نطاق املنظومة؛  )ز(  

 استمرارية تصريف األعمال يف منظومة األمم املتحدة؛  )ح(  

 ونظـــام األمـــم املتخّصـــصةلوكـــاالت العالقـــات بـــني املـــوظفني واإلدارة يف ا   )ط(  
 د؛املتحدة املوّح

 .استعراض السالمة واألمن على نطاق املنظومة  )ي(  

وفضالً عن ذلك، تالحـظ اليونيـدو بكـل تقـدير التعـاون الوثيـق املـستمر بـني الوحـدة                       -٥٤
 .وأمانة جملس الرؤساء التنفيذيني، وهو ما دأبت اليونيدو على الدعوة إليه بشّدة

    
   اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه -سادسا  

مـن النظـام األساسـي لوحـدة التفتـيش املـشتركة، وقـرار              ) ٤ (١١ بأحكام املادة    عمالً -٥٥
 مـــن خمطّـــط اليونيـــدو األّويل ملتابعـــة  ٩، والفقـــرة ٤٨/٢٢١اجلمعيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة  

ردة يف هذه الوثيقة وأن يقـّدم        باملعلومات الوا  توصيات الوحدة، لعلّ اجمللس يود أن حييط علماً       
 .إرشادات بشأن اختاذ املزيد من اإلجراءات امللموسة
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 املرفق
     تقارير وحدة التفتيش املشتركة ذات الصلة باليونيدو  

JIU/REP/2009/8 -  اختيار الرؤساء التنفيذيني يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة  
 وشروط خدمتهم

اجلهة املعنية  التوصية 
 ذ اإلجراءباختا

ينبغي أن تعقد اهليئات التشريعية لألمم املتحدة والوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليت مل تفعل  ١
اجتماعات مع املرشحني ملنصب الرئيس التنفيذي، من أجل تعزيز الشفافية /ذلك بعد، جلسات استماع

 .ثر مشوالً جلميع الدول األعضاءواملصداقية يف عملية االختيار وجلعل العملية أك

 اجلهاز التشريعي

 اهليئات التشريعية للمؤسسات يف منظومة األمم املتحدة، اليت مل تفعل ذلك بعد، حدوداً زمنية أن تضعينبغي  ٤
 لعملية اختيار رؤسائها التنفيذيني تنتهي قبل ثالثة أشهر على األقل من تاريخ انتهاء والية الرئيس اخلارج، لضمان

 .سالسة االنتقال من الرئيس التنفيذي اخلارج إىل الرئيس اجلديد

 اجلهاز التشريعي

لهيئات التشريعية للمؤسسات يف منظومة األمم املتحدة أن تطلب إىل مجيع املرشحني ملنصب الرئيس لينبغي  ٥
د أهنم يف حالة عترف به تؤكّموا، إضافة إىل بيان سريهتم الذاتية، شهادة موقَّعة من ِمرفق طيب ُمالتنفيذي أن يقّد
 .صحية جيدة

 اجلهاز التشريعي

لهيئات التشريعية للمؤسسات يف منظومة األمم املتحدة أن تعتمد شروطاً ُتقيِّد مدة تويل الرؤساء التنفيذيني لينبغي  ٦
هذه ملناصبهم بفترتني متعاقبتني كحد أقصى ال تتجاوز كل منها مخس سنوات، وذلك يف حالة عدم اعتماد 

 .الشروط حىت اآلن

 اجلهاز التشريعي

جمالس اإلدارة يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة أن ُتدين وحتظر املمارسات غري /لهيئات التشريعيةلينبغي  ٧
مها املرشحون ملنصب الرئيس التنفيذي أو حكوماهتم األخالقية كالوعود، واِملَنن، والدعوات واهلدايا، إخل، اليت يقّد

 .االنتخاب، مقابل أصوات ُتحايب مرشحني بعينهم/م أثناء محلة االختيارالداعمة هل

 اجلهاز التشريعي

لهيئات التشريعية للمؤسسات يف منظومة األمم املتحدة أن تعتمد أحكاماً تتصدى بشكل شامل لصراعات لينبغي  ٩
أهنم ارتكبوه، يف حالة عدم اعتماد سوء سلوك ُيزعم /أو لفعل غري مشروع/املصاحل املتعلقة بالرؤساء التنفيذيني و

 .أحكام كهذه حىت اآلن

 اجلهاز التشريعي

مهمة املراقبة الداخلية أو آداب /لهيئات التشريعية للمؤسسات يف منظومة األمم املتحدة أن توعز إىل مكتبلينبغي  ١٠
 بوقوع حاالت ارتكاب املهنة، حسب االقتضاء، أو إىل وحدة التفتيش املشتركة إجراء حتقيقات يف االدعاءات

فعل غري مشروع أو سوء سلوك، مبا يشمل اإلجراءات الثأرية أو املخالفات املتصلة بإقرارات الذمة املالية اليت 
وينبغي على سلطة التحقيق تقدمي تقرير عن . ُيدعى ارتكاهبا من ِقبل الرؤساء التنفيذيني للمؤسسات يف املنظومة

وحدة  أنَّ غري. ة التشريعية للمؤسسة املعنية من أجل اختاذ إجراء بشأن هذا املوضوعنتيجة التحقيق مباشرة إىل اهليئ
 .رت ذلكالتفتيش املشتركة ميكنها اختاذ مبادرة خاصة من جانبها إلجراء هذه التحقيقات لو قّر

 اجلهاز التشريعي

 صارمة تتعلق بقبول رؤسائها لهيئات التشريعية للمؤسسات يف منظومة األمم املتحدة أن تضع سياساتلينبغي  ١٢
 .التنفيذيني للهدايا والنياشني واألومسة، إخل، يف حالة عدم وجود سياسات كهذه حالياً

 اجلهاز التشريعي

لهيئات التشريعية للمؤسسات يف منظومة األمم املتحدة أن ُتدرج يف شروط تعيني رؤسائها التنفيذيني لينبغي  ١٣
  دمة استناداً إىل معايري جلنة اخلدمة املدنية الدولية، يف حالة عدم وجود مثل حكماً يسمح بإمكانية إهناء اخل

 .هذا احلكم

 اجلهاز التشريعي
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JIU/REP/2009/9 - ِّإطار معياري لقياس االتساق  - قني املقيمنيدور املمثلني اخلاصني لألمني العام واملنس  

 والتكامل يف منظومة األمم املتحدة
املعنية اجلهة   التوصية 

 باختاذ اإلجراء
   به وتقاس عليه اجلهود تسترشداألجهزة التشريعية مدعوة إىل اعتماد هذا اإلطار املعياري باعتباره مقياساً  ١

 .اليت تبذل لرفع كفاءة وفعالية املنظمة، مما يليب حاجات البلدان على حنو أفضل
 اجلهاز التشريعي

  ١املعيار  
 .الفعلي لعملية االتساق والتكاملالدول األعضاء هي املوجِّه 

 

  ٢املعيار  
الواليات الصادرة عن جملس األمن حمددة، وقابلة للقياس، وميكن حتقيقها، وذات صلة، وحمددة املدة وهلا موارد 

 .مالية كافية ومناسبة

 

  ٣املعيار  
، واملبادئ املشاركةاعد  العمليات، وتقسيم العمل، وقومبدأإطار مؤسسي ملزم ملنظومة األمم املتحدة يعّرف 

التوجيهية واإلجراءات، على أن حيظى هذا اإلطار مبوافقة جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة 
  .املعين بالتنسيق وموافقة األجهزة التشريعية ذات الصلة

 

  ٤املعيار   
  .وإدارة الشؤون السياسيةوجود فّعال جلهود متضافرة وآليات تنسيق بني إدارة عمليات حفظ السالم 

 

  ٥املعيار   
  .آليات التنسيق املشتركة بني الوكاالت القائمة تعزز على حنو فعال التكامل واالتساق على نطاق املنظومة

 

  ٦املعيار   
منظومة األمم املتحدة تتفاعل بطريقة متسقة مع شركائها اخلارجيني من اجملتمع املدين، ومؤسسات بريتون 

  .مات اإلقليمية، والقطاع اخلاصوودز، واملنظ

 

  ٧املعيار   
تقوم اآلليات التنسيقية اإلقليمية وأفرقة املديرين اإلقليميني بتعزيز االتساق والتكامل على الصعيد اإلقليمي 

  .الةودون اإلقليمي والقطري بصورة فّع

 

  ٨املعيار   
" احتياجاته ورغباته"لكل بلد يف حتديد عملية االتساق داخل منظومة األمم املتحدة تساند الدور السيادي 

  .ووضع أولوياته

 

  ٩املعيار   
 املبادرةبامتالك زمام ، وإحساس  ُيتَّبع، وفهم، ورؤية مشتركة، وهنج مفاهيمي أفكار، وتصورنسقوجود 

  .بشكل مشترك بني مؤسسات منظومة األمم املتحدة املمثلة يف البلد

 

  ١٠املعيار   
 غَرُضه االستجابة للحاجات احملددة واملتغرية لكل بلد، اليت حتدد من خالل تقييم وجود منوذج مرن للتكامل

  .جيرى بالتشاور الكامل معهما أومعاً فرقة األمم املتحدة القطرية والبلد املضيف كل من للحاجات يضطلع به 
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 والتكامل يف منظومة األمم املتحدة

املعنية اجلهة   التوصية 
 باختاذ اإلجراء

  ١١املعيار   
ضمان تعيني مديرين ذوي مؤهالت وجود عملية اختيار لقادة البعثات من خالل جملس الرؤساء التنفيذيني ل

  .عالية وهلم سلطة كاملة على ممثلي مجيع مؤسسات منظومة األمم املتحدة يف البلد

 

  ١٢املعيار   
  . الالزم ألداء مهامهم بفعالية التوجيهيالتعريف/يتلقى القادة التدريب

 

  ١٣املعيار   
وخيضع للمساءلة يف آلية جملس الرؤساء على املستوى القطري السلطات الالزمة " القائد الواحد"ُيمنح 

  ".اخلطة الواحدة"التنفيذيني توخياً للنجاح يف تنفيذ 

 

  ١٤املعيار   
  .الةيعطى ممثلو منظومة األمم املتحدة املوارد ملمارسة مسؤوليات التنسيق املناطة هبم ممارسة فّع

 

  ١٥املعيار   
كاملة للتخطيط، والربجمة، وامليزنة، والتنفيذ، والرصد، تطبيق هنج يستند إىل النتائج لضمان عملية متسقة ومت

  ".اخلطة الواحدة"والتقييم واإلبالغ من بداية إعداد 

 

  ١٦املعيار   
توجد آلية متويل تضم مجيع مؤسسات منظومة األمم املتحدة املوجودة يف امليدان، والبلد املضيف، ومؤسسات 

تعددة األطراف، واملنظمات غري احلكومية الدولية والوطنية وغريها بريتون وودز، واجلهات املاحنة الثنائية وامل
  .رةمن أعضاء اجملتمع املدين، وذلك لضمان االتساق والتكامل والترابط بني تقييمات احلاجات واملوارد املتوفّ

 

  ١٧املعيار   
مع دمات مشتركة تتقاسم فيه مؤسسات منظومة األمم املتحدة أماكن وخ" بيت واحد لألمم املتحدة"ُينشأ 
  . استثمار الوفورات الناشئة عن ذلك يف أنشطة إمنائية يف البلدإعادة

 

  ١٨املعيار   
على املستوى القطري ممثلو اجملتمع املدين، ومؤسسات بريتون وودز، " واحدةالتحدة املمم األ"يشارك يف عملية 

  .وجمموعات اجلهات املاحنة، والقطاع اخلاص
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JIU/REP/2010/1  - استعراض سياساهتا وممارساهتا : املنظور البيئي ملؤسسات منظومة األمم املتحدة  

 يف جمال اإلدارة البيئية الداخلية

اجلهة املعنية  التوصية 
 باختاذ اإلجراء

  :ينبغي للرؤساء التنفيذيني للمنظمات أن يقوموا، بالتشاور مع جملس الرؤساء التنفيذيني، مبا يلي ٤
 توجيهية إدارية ومالية مشتركة من أجل التسجيل واإلبالغ الكاملني يف بنود امليزانية وضع مبادئ) أ(

الصحيحة للنفقات املتكبدة يف كل ما يتعلق خبفض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون وشراء وحدات تعويض 
   األمم املتحدة مناخياً؛حيادالكربون لتنفيذ استراتيجية 

 يتعلق باملمارسات والنفقات البيئية ملنظماهتم عرب استخدام وثيقة احملاسبة حتسني القياس واإلبالغ فيما) ب(
املتعلقة باإلدارة البيئية اليت وضعتها إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة من أجل حتسني 

 .الكشف عن القرارات املالية والبيئية

 الرئيس التنفيذي

نظمات التفاوض، حسب االقتضاء، مع البلد املضيف أو البلدان املضيفة اليت توجد ينبغي للرؤساء التنفيذيني للم ٦
هجها ت منظماهتم بشأن إبرام اتفاقات تنص على دعم البلد املضيف لتنفيذ اخلطط والسياسات اليت تنفيها

 .تفاق املقرمنظمات األمم املتحدة من أجل ختضري أماكن عملها ومكاتبها، تضاف يف النهاية بوصفها مرفقاً ال

 الرئيس التنفيذي

  : رئيس جملس الرؤساء التنفيذيني، القيام مبا يليبصفتهينبغي لألمني العام،   ٧
توسيع نطاق قيادته، مبساعدة املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، لتعزيز سياسات اإلدارة البيئية ) أ(

  الداخلية الشاملة على نطاق املنظومة بأكملها؛
إصدار بيان، مببادرة منه، من خالل جملس الرؤساء التنفيذيني، لوضع نطاق زمين مشترك، لالستراتيجيات ) ب(

  البيئية الداخلية الرامية إىل تعزيز امتثال املنظمات األعضاء يف اجمللس جلميع االتفاقات البيئية املتعددة األطراف؛
 جملس الرؤساء التنفيذيني نظاماً لإلدارة البيئية ضمان أن يضع كل رئيس تنفيذي للمنظمات األعضاء يف) ج(

  .ذ هذا النظام ويقوم بتحسينهيتفق مع حالتها ويستند إىل سياسة لإلدارة البيئية، وأن ينفّ

 الرئيس التنفيذي

ينبغي أن يوافق الرؤساء التنفيذيون للمنظمات املشاركة يف مراكز خدمات الدعم املشتركة لألمم املتحدة يف   ٨
اقع اليت توجد هبا مباين ومكاتب هذه املنظمات على إدخال االعتبارات البيئية القائمة على أفضل املو

املمارسات احمللية يف إدارة مرافقهم ومبانيهم املشتركة وخدمات املشتريات، واعتماد نظام لإلدارة البيئية 
  .لتعميمه يف إدارة هذه املرافق واملباين واخلدمات

 الرئيس التنفيذي

ينبغي أن حيدد الرؤساء التنفيذيون ملؤسسات منظومة األمم املتحدة، عند االقتضاء بالتشاور مع جمالس إداراهتا،   ٩
األساس القانوين لنظام اإلدارة البيئية الداخلية هلذه املؤسسات والقواعد واملعايري العامة اليت تنطبق عليها، 

وينبغي هلم أيضا ضمان الدراية التامة ملوظفيهم هبذه . مةباالستناد إىل أفضل املمارسات احملددة يف املنظو
  .خلية يتاح للجميع االطالع عليها عن طريق إصدار توجيهات وتعليمات دا وذلكالسياسة ومسؤوليتهم عنها

 الرئيس التنفيذي

داخلية وجيهية ينبغي أن يضع الرؤساء التنفيذيون ملنظمات األمم املتحدة العاملة يف امليدان سياسات ومبادئ ت ١٠
 الظروف احمللية للبلد املضيف واحتياجات املكاتب الذي يراعي االستدامة، على أن توضع يف احلسبانللشراء 
  .امليدانية

 الرئيس التنفيذي

  



IDB.39/15 
 

22 V.11-82494 

 

  
JIU/REP/2010/2 - استعراض ترتيبات السفر داخل منظومة األمم املتحدة 

اجلهة املعنية  التوصية 
 باختاذ اإلجراء

 للرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة أن يدعموا األنشطة اليت تقوم هبا شبكة السفر ينبغي ١
 عن طريق املشاركة واحلضور النشطني من جانب مديري شؤون السفر هبا يف ،املشتركة بني الوكاالت

ساسي للشبكة الذي ينص على غاياهتا عوا على اعتماد النظام األ وأن يشّج،رة هلماالجتماعات السنوية املقّر
 .وأهدافها وإجراءاهتا

 الرئيس التنفيذي

ينبغي للرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة ضمان حتديث املعلومات املتعلقة بسياسات  ٤
 .وإتاحتها للموظفني بسهولة) مبا يف ذلك االستحقاقات واإلجراءات(السفر 

 ذيالرئيس التنفي

ينبغي أن يضمن الرؤساء التنفيذيون للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة إدراج أحكام يف اإلجراءات  ٥
املوظف قد قام بالتدريب األمين  أنَّ املتعلقة بترتيبات السفر املتعلقة باملوظفني تبّين، مبا يستتبع حتّمل املسؤولية،

وحصل على املوافقة الطبية على السفر عندما تكون منطبقة، وطلب املطلوب وطلب املوافقات األمنية املطلوبة 
تأشريات الدخول املطلوبة، ويكون لديه جواز مرور صاحل صادر عن األمم املتحدة، إن مل تكن هذه املتطلبات 

 .قد استوفيت

 الرئيس التنفيذي

درجوا إجراءات لقبول التصديق الذايت  أن يينبغي للرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة ٧
 .على السفر على النحو املأذون به، فيما يتعلق مبطالبات السفر اليت مل يطلب املسافر بشأهنا مبالغ إضافية

 الرئيس التنفيذي

 تعزيز اإلجراءات، إن مل يكن ذلك قد مت ينبغي للرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة ٨
 .الفعل، وذلك بفرض عقوبات شديدة يف حالة تقدمي مطالبات سفر احتياليةب

 الرئيس التنفيذي

ينبغي هليئات إدارة املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة أن تطلب إىل الرؤساء التنفيذيني تقدمي تقارير عن  ٩
 .لترشيد تكاليف السفرنفقات السفر على أساس الفترة املشمولة بالتقرير وعن اخلطوات املتخذة 

 اجلهاز التشريعي

  
JIU/REP/2010/3 – يف منظومة األمم املتحدةقواعد األخالق  

اجلهة املعنية  التوصية 
 باختاذ اإلجراء

ترحات من أجل تقدمي ينبغي أن توجه اهليئات التشريعية للمنظمات الصغرية رؤساءها التنفيذيني إىل التقدم مبق ١
قيات إما عن طريق إنشاء مكتب أخالقيات مشترك تنشئه جمموعة منظمات على أساس األخالخدمات وظيفة 

تقاسم التكاليف أو عن طريق االستعانة من الداخل خبدمات مكتب األخالقيات التابع ملنظمة أخرى على أساس 
 .استعادة التكاليف/تقاسم

 اجلهاز التشريعي

 شروط شغل وظيفة رئيس مكتب األخالقيات يف منظماهتم ينبغي أن يكفل الرؤساء التنفيذيون أن يكون أحد ٢
هو توافر املؤهالت واخلربة يف جمال األخالقيات، وينبغي إدراج ذلك يف التوصيف الوظيفي للوظيفة املعنية ويف 

 .اإلعالن املتعلق بشغور الوظيفة

 الرئيس التنفيذي

شاغرة لتعيني رئيس مكتب األخالقيات يف ينبغي أن يكفل الرؤساء التنفيذيون أن يكون ملء الوظيفة ال ٣
منظماهتم مفتوحاً أمام كل من املرشحني الداخليني واملرشحني اخلارجيني على قدم املساواة، وأن ُينشر على 

 .نطاق واسع اإلعالن عن شغور الوظيفة

 الرئيس التنفيذي
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JIU/REP/2010/3 – يف منظومة األمم املتحدةقواعد األخالق  

اجلهة املعنية  التوصية 
 باختاذ اإلجراء

وظفني يف إعداد اإلعالن عن شغور ينبغي أن يكفل الرؤساء التنفيذيون اتباع التشاور الكامل مع ممثلي امل ٤
 .الوظيفة فيما يتصل بتعيني رئيس مكتب األخالقيات يف منظماهتم

 الرئيس التنفيذي

ينبغي أن يكفل الرؤساء التنفيذيون وجود ممثل للموظفني يف جملس التعيينات فيما يتعلق باختيار رئيس مكتب  ٥
 .األخالقيات

 الرئيس التنفيذي

يئات التشريعية إىل الرؤساء التنفيذيني ملنظماهتا بتطبيق حدود زمنية على تعيني رئيس مكتب ينبغي أن توعز اهل ٦
األخالقيات الذي ينبغي أن يكون تعيينه لفترة سبع سنوات غري قابلة للتجديد أو ملا ال يزيد على فترتني زمنيتني 

 .ة التعيني من جانب املنظمة نفسها إمكانية إلعادمتعاقبتني كل منهما أربع أو مخس سنوات، دون وجود أيِّ

 اجلهاز التشريعي

ينبغي أن توعز اهليئات التشريعية إىل الرؤساء التنفيذيني ملنظماهتا بضمان تقدمي تقرير سنوي من رئيس مكتب   ٧
 أيِّاألخالقيات، أو تقدمي موجز له، ال يغريه الرئيس التنفيذي، تقدمياً مباشراً إىل اهليئة التشريعية، إىل جانب 

 .تعليقات للرئيس التنفيذي بشأنه

 اجلهاز التشريعي

ينبغي أن توعز اهليئات التشريعية إىل الرؤساء التنفيذيني ملنظماهتا ضمان أن تكون لرئيس مكتب األخالقيات   ٨
 .إمكانية الوصول بصورة غري رمسية إىل اهليئات التشريعية ضماناً ُيسجَّل خطياً

 اجلهاز التشريعي

يام الرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، إن مل يكونوا قد فعلوا ذلك بعد، ينبغي ق  ٩
 .بالتعجيل بعملية التماس العضوية للمنظمات التابعة هلم يف جلنة األمم املتحدة لألخالقيات

 الرئيس التنفيذي

 األخالقيات جلميع موظفي املنظمات التابعة هلم، ينبغي أن يكفل الرؤساء التنفيذيون تقدمي تدريب إلزامي بشأن ١٠
وينبغي قيامهم باختاذ زمام املبادرة عن طريق املشاركة يف هذا التدريب، مبا يف ذلك الدورات اإللزامية املتعلقة 

 .بتجديد املعلومات واليت ينبغي أن تنظَّم كل ثالث سنوات

 الرئيس التنفيذي

بتنظيم دراسات استقصائية للموظفني كل سنتني بشأن التوعية بالرتاهة ونشر ينبغي قيام الرؤساء التنفيذيني  ١١
 .نتائج هذه الدراسات على شبكات اإلنترنت الداخلية ملنظماهتم

 الرئيس التنفيذي

يف احلاالت اليت يكتشف فيها مكتب األخالقيات يف املنظمة وجود دعوى ظاهرة الوجاهة حبدوث انتقام أو  ١٢
 وميتنع مكتب الرقابة الداخلية عن إجراء التحقيق، يكون على الرئيس التنفيذي أو رئيس مكتب هتديد باالنتقام

 .األخالقيات إحالة املسألة إىل وحدة التفتيش املشتركة من أجل التحقيق فيها

 الرئيس التنفيذي

بشأن الكشف املايل، مبا ينبغي قيام الرؤساء التنفيذيني للمنظمات باألخذ على سبيل االستعجال بسياسة شاملة  ١٣
يف ذلك إجراء مراجعة وحتقُّق عشوائي كل عام من جانب مكاتب األخالقيات املعنية إلقرارات الكشف املايل 

  .مة من مجيع املوظفني املعنينياملقّد

 الرئيس التنفيذي

ة هلم عضواً يف فريق ينبغي أن يكفل الرؤساء التنفيذيون أن يكون رئيس مكتب األخالقيات يف املنظمات التابع ١٤
  .اإلدارة العليا وأن يشارك يف مجيع اجتماعات هذا الفريق، وينبغي أن ُيصدروا صكاً إدارياً هبذا املعىن

 الرئيس التنفيذي

سنوي مع املوظفني يتضمن جدول أعماله بنداً حمدداً بشأن " عام"ينبغي قيام الرؤساء التنفيذيني بعقد اجتماع  ١٥
  .األخالقيات

 س التنفيذيالرئي

ينبغي أن توعز اهليئات التشريعية إىل الرؤساء التنفيذيني ملنظماهتا أن يقدموا إقراراً بالكشف املايل ينبغي  ١٦
  .مراجعته بنفس الطريقة اليت ُتّتبع مع سائر املوظفني املطلوب منهم تقدمي هذه اإلقرارات

 اجلهاز التشريعي
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JIU/REP/2010/3 – يف منظومة األمم املتحدةقواعد األخالق  

اجلهة املعنية  التوصية 
 باختاذ اإلجراء

 الرؤساء التنفيذيني ملنظماهتا تقدمي مقترحات من أجل إنشاء آلية داخلية ينبغي أن توعز اهليئات التشريعية إىل ١٧
أو دائرة الرقابة الداخلية يف إجراء حتقيق أو استعراض /حتدِّد الطرائق اليت يسري عليها مكتب األخالقيات و

االستعراض بشأن االدعاءات املوجهة ضد الرئيس التنفيذي للمنظمة، مبا يف ذلك تقدمي نتائج التحقيق أو 
  .مباشرة إىل اهليئة التشريعية املعنية

 اجلهاز التشريعي

  
JIU/REP/2010/4 -  اإلطار املعياري:  منظومة األمم املتحدةضمنخماطر املؤسسة استعراض إدارة 

اجلهة املعنية  التوصية 
 باختاذ اإلجراء

النهج القائم على ذا التقرير بغية ضمان أن يتم قبول ينبغي أن يعتمد الرؤساء التنفيذيون املعايري التسعة األوىل يف ه ١
 .خماطر املؤسسة واعتماده متشيا مع أفضل املمارساتإدارة 

 الرئيس التنفيذي

معايري إدارة املخاطر يف املؤسسة املبينة يف ينبغي أن متارس اهليئات التشريعية دورها الرقايب فيما يتعلق باعتماد  ٢
 .فيذ وإدارة املخاطر احلساسة يف منظماهتمهذا التقرير وفعالية التن

 اجلهاز التشريعي

  
JIU/REP/2010/5 - ة مراجعة احلسابات يف منظومة األمم املتحدةمهّم 

اجلهة املعنية  التوصية 
 باختاذ اإلجراء

ل، حمتوى  باستعراض، مرة كل ثالث سنوات على األقهيئة الرقابة/الداخلية للحسابات رئيس املراجعةينبغي قيام  ١
ميثاق املراجعة الداخلية للحسابات والنظام املايل والقواعد املالية فيما خيص املراجعة الداخلية للحسابات من أجل 

االمتثال للمعايري الدولية للممارسة املهنية للمراجعة الداخلية للحسابات، وتقدمي نتائج ذلك االستعراض إىل 
جملس / تغيري مقترح إىل اهليئة التشريعيةاحلسابات، على أن يتم تقدمي أيِّمراجعة /الرئيس التنفيذي وجلنة الرقابة

 .ودورها ومكانتها وفّعاليتها الوظيفيةة مراجعة احلسابات اإلدارة من أجل اعتماده ملا فيه تعزيز استقاللية مهّم

 رئيس املراجعة
الداخلية 
هيئة /للحسابات

 الرقابة

هيئة الرقابة يف مؤسسات األمم املتحدة على أساس سنوي بالتأكيد /ية للحساباتالداخل ينبغي قيام رؤساء املراجعة ٢
 أن تبلغ اهليئة هلا اليت ينبغي ،الرقابة/على استقاللية مهمة املراجعة الداخلية للحسابات لدى جلنة مراجعة احلسابات

ت أو بأي تدخل يف تلك جملس اإلدارة بأي هتديد الستقاللية نشاط املراجعة الداخلية للحسابا/التشريعية
 .ز فعاليتهااالستقاللية، وباقتراح تدابري تصحيحية مبا يعّز

 رئيس املراجعة
الداخلية 
هيئة /للحسابات

 الرقابة
للمنظمات املعنية التابعة ملنظومة األمم جمالس اإلدارة بتوجيه الرؤساء التنفيذيني /ينبغي أن تقوم اهليئات التشريعية  ٣

سليم خطط املراجعة الداخلية للحسابات ونتائج مراجعة احلسابات إىل جلان مراجعة  حنو تيسري تاملتحدة
 .كي تقوم هذه األخرية باستعراضهالالرقابة، لدى االقتضاء، /احلسابات

 اجلهاز التشريعي
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JIU/REP/2010/5 - ة مراجعة احلسابات يف منظومة األمم املتحدةمهّم 

اجلهة املعنية  التوصية 
 باختاذ اإلجراء

م األمم املتحدة ضمان أن يتم اختيار موظفي مراجعة احلسابات وفقا للنظينبغي للرؤساء التنفيذيني ملنظمات   ٤
والقواعد اخلاصة باملوظفني وعلى أساس املؤهالت واخلربة يف جمال مراجعة احلسابات باعتبارها معايري االختيار 

وينبغي أن يتم اختيار أولئك املوظفني بعيدا عن تأثري اإلدارة واالعتبارات اإلدارية لضمان اإلنصاف . الرئيسية
  .اجعة الداخلية للحساباتة املروالشفافية وزيادة الفعالية واستقاللية مهّم

 الرئيس التنفيذي

 على املختارون حائزين املوظفونهيئات الرقابة أن يكون /ينبغي أن يضمن رؤساء املراجعة الداخلية للحسابات  ٥
اخلربة يف جمال مراجعة احلسابات أو اجملاالت األخرى ذات الصلة إىل جانب الشهادات املهنية يف مراجعة 

 .الترقية مبا يتماشى مع املمارسات الفضلى/بة لدى مرحلة التوظيفاحلسابات أو احملاس

 رئيس املراجعة
الداخلية 
هيئة /للحسابات

  الرقابة
جمالس اإلدارة يف املنظمات املعنية بتوجيه الرؤساء التنفيذيني /تعزيزا للكفاءة، ينبغي أن تقوم اهليئات التشريعية  ٧

حلسابات وامليزانية املَعّدة من ِقبل رئيس املراجعة الداخلية الستعراض عملية التوظيف يف جمال مراجعة ا
الرقابة، حسب االقتضاء، وأن تقترح /هيئة الرقابة مع مراعاة وجهات نظر جلان مراجعة احلسابات/للحسابات

فية ة مراجعة احلسابات املوارد الكاعلى الرؤساء التنفيذيني املسار املناسب للتصرف لضمان أن تتوافر ملهّم
 .تنفيذ خطة مراجعة احلساباتل

 اجلهاز التشريعي

جمالس اإلدارة ذات الصلة إىل رئيس املراجعة / للمساءلة والشفافية، ينبغي أن تطلب اهليئات التشريعيةتعزيزاً  ٨
الرقابة أن يقدِّم هلا، على أساس سنوي وخطيا، تقريره بشأن نتائج نشاط مراجعة احلسابات /الداخلية للحسابات

وينبغي أن تشري التقارير السنوية إىل تنفيذ خطة . ر تلك التقارير السنوية يف املواقع الشبكية للمنظماتوأن ينش
عة حساباهتا من حيث مراجعة احلسابات ومسائل مراجعة احلسابات واملخاطر الرئيسية وترتيب الكيانات املراَج
ات العالقة السابقة إىل جانب مسأليت االستقاللية اإلدارة واملراقبة والنتائج الرئيسية والتوصيات وتنفيذ التوصي

ميكن أن يكون التقرير السنوي عن ( على فّعالية نشاط مراجعة احلسابات ر سلباً مسائل أخرى تؤثّ وأّي،واملوارد
 من تقرير أكرب وهو ما يتوقف على أنشطة الرقابة الواقعة يف نطاق نشاط املراجعة الداخلية للحسابات جزءاً

 .الرقابة/ رئيس املراجعة الداخلية للحساباتمسؤولية

 اجلهاز التشريعي

الرقابة، حسب االقتضاء، /ينبغي أن يتوىل القائمون على اإلدارة العليا ورؤساء املراجعة الداخلية للحسابات  ٩
 ذلك املمارسات مبا يفأفضل حتسني نظمهم ملتابعة تنفيذ التوصيات املتعلقة مبراجعة احلسابات مبا يتماشى مع 

التعقّب اإللكتروين والرصد ورفع التقارير إىل الرؤساء التنفيذيني أو إىل جلنة إدارية مرة كل سنتني على األقل 
اهليئات التشريعية سنويا والكشف عن التوصيات غري املنفَّذة واليت تنطوي على خماطر عالية /وإىل جمالس اإلدارة

 ينبغي لإلدارة العليا أن تضمن تقدمي املعلومات يف حينها بشأن وللسبب نفسه،. فيما يتعلق مبراجعة احلسابات
وينبغي ختصيص املوارد الضرورية من أجل . الرقابة/حالة تنفيذ التوصيات إىل رؤساء دوائر مراجعة احلسابات

  .جمالس اإلدارة حتقيقا لتلك الغاية/تكريس النظام أو التماس املوافقة من اهليئات التشريعية/تعزيز

 املراجعةرئيس 
الداخلية 
هيئة /للحسابات

  الرقابة

جمالس اإلدارة يف مؤسسات منظومة األمم /لضمان الشفافية واملساءلة، ينبغي أن تضمن اهليئات التشريعية ١٠
 أو لتقييم ،املتحدة املعنية أن ختضع املراجعة الداخلية للحسابات لتقييم للنوعية من ِقبل جهة خارجية ومستقلة

تماد جهة مستقلة وخارجية مبا يتماشى مع معايري معهد مراجعي احلسابات الداخليني كل مخس ذايت حيظى باع
 وأن تتحقق من اختاذ التدابري اإلصالحية مبا حيقق االتساق العام لنشاط املراجعة الداخلية للحسابات ،سنوات

  .مع معايري معهد مراجعي احلسابات الداخليني

 اجلهاز التشريعي
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JIU/REP/2010/5 - ة مراجعة احلسابات يف منظومة األمم املتحدةمهّم 

اجلهة املعنية  التوصية 
 باختاذ اإلجراء

ئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن ختتار، بعد التشاور مع جلنة مراجعة ينبغي للهي ١٢
الرقابة املستقلة، مراجعا خارجيا للحسابات من بني املؤسسات العليا ملراجعة احلسابات التنافسية /احلسابات

 أن تتوىل جلنة تابعة وينبغي.  بني أربع وسّت سنوات غري قابلة للتجديد على الفورتتراوحواملهتمة ملدة 
متطلبات راسخة مبا فيها التناوب /ح على أساس معايريجملس اإلدارة فرز طلبات الترّش/للهيئة التشريعية
  .والتمثيل اجلغرايف

 اجلهاز التشريعي

ية جمالس اإلدارة أن ُتَعّد البيانات املال/هبدف تعزيز املساءلة والشفافية، ينبغي أن تطلب اهليئات التشريعية ١٣
 لتمكني املراجع اخلارجي للحسابات ،بصيغتها النهائية يف موعد ال يتعدى الثالثة أشهر بعد انتهاء الفترة املالية

الرقابة ومن مثّ، ويف موعد ال يتعدى األشهر الستة بعد انتهاء /من تقدمي تقريره أوال إىل جلنة مراجعة احلسابات
  .اإلدارة ومن نشره يف املوقع الشبكي للمنظمةجملس /الفترة املالية، إىل اهليئة التشريعية

 اجلهاز التشريعي

جمالس اإلدارة يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة بتوجيه الرؤساء التنفيذيني /ينبغي أن تقوم اهليئات التشريعية ١٤
مراجعة التحقق اخلارجية بعد التشاور مع جلان /يف كل منظمة بإحاطتها علما جبميع طلبات مراجعة احلسابات

  .الرقابة ومراجعي احلسابات اخلارجيني/احلسابات

 اجلهاز التشريعي

  
JIU/REP/2010/6 - استعداد مؤسسات منظومة األمم املتحدة لألخذ باملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 

اجلهة املعنية  التوصية 
 باختاذ اإلجراء

 التنفيذيني إصدار تقارير مرحلية منتظمة بشأن حالة تنفيذ املعايري ينبغي للهيئات التشريعية أن تطلب إىل رؤسائها ١
 .احملاسبية الدولية للقطاع العام

 اجلهاز التشريعي

ينبغي للهيئات التشريعية أن تقدم ما يكفي من الدعم واملوظفني والتمويل الضروري لضمان االنتقال الناجح  ٢
 .اع العاموالفعال إىل املعايري احملاسبية الدولية للقط

 اجلهاز التشريعي

 احملددة يف تقرير وحدة التفتيش ١٦ينبغي للرؤساء التنفيذيني احلرص على تطبيق جمموعة املمارسات الفضلى الـ  ٣
 .املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاماملشتركة هذا عند تنفيذ مشروع 

 الرئيس التنفيذي

  
JIU/REP/2010/7 -  الصناديق االستئمانية يف منظومة األمم املتحدةاخلاصة بإدارةالسياسات واإلجراءات  

اجلهة املعنية  التوصية 
 باختاذ اإلجراء

ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن تعزز اإلدارة املتكاملة للميزانية العادية واملوارد من ينبغي للهيئات التشريعية  ١
خارج امليزانية، مبا فيها الصناديق االستئمانية، مع األولويات خارج امليزانية من أجل ضمان أن تتسق املوارد من 

  .االستراتيجية والربناجمية للمنظمات

 اجلهاز التشريعي

ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن تدعو مجيع اجلهات املاحنة لالستجابة بشكل إجيايب ينبغي للهيئات التشريعية  ٢
وحجم الصناديق االستئمانية املواضيعية واألنواع األخرى من الصناديق للجهود اليت تبذهلا املنظمات لزيادة حصة 

 .املشتركة من أجل تيسري إدارة الصناديق االستئمانية على حنو أكفأ

 اجلهاز التشريعي
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JIU/REP/2010/7 -  الصناديق االستئمانية يف منظومة األمم املتحدةاخلاصة بإدارةالسياسات واإلجراءات  

اجلهة املعنية  التوصية 
 باختاذ اإلجراء

ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة ضمان أن يتم تقييم املخاطر املرتبطة بالصناديق   ٣
  .ة وأن ُتتخذ التدابري إلدارهتااالستئماني

 الرئيس التنفيذي

 وحتديث األدوات القانونية القائمة وتعزيزينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة استعراض   ٤
 وضمان أن تكون تلك األدوات متاحة وميسورة ،فيما يتعلق بإدارة وتسيري الصناديق االستئمانية يف منظماهتم

 .ل جلميع املوظفني املعنيني يف صيغة سهلة االستعمالالوصو

 الرئيس التنفيذي

 السترداد تستعرض السياسات واملبادئ املنسَّقة ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أنينبغي للهيئات التشريعية   ٧
ية مبجرد االتفاق التكاليف فيما خيص الصناديق االستئمانية واألنشطة املمولة باملوارد األخرى من خارج امليزان

  . التكلفة ملنظماهتم تبعا لذلكاستردادبشأهنا داخل جملس الرؤساء التنفيذيني بغية حتديث سياسات 

 اجلهاز التشريعي

 ضمان أن تكون نظم ختطيط املوارد املؤسسية احلالية ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة  ٨
 توفري البيانات املالية املطلوبة من أجل إدارة الصناديق االستئمانية واألنشطة املمولة من واملستقبلية لديهم قادرة على

  .تلك الصناديق ورصدها واإلبالغ عنها

 الرئيس التنفيذي

ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة استعراض وحتديث األحكام املتعلقة بتفويض   ٩
ة الصناديق االستئمانية بغية التكيف مع الدور املتغري واملتزايد للمكاتب اإلقليمية الصالحية فيما خيص إدار

  .والقطرية

 الرئيس التنفيذي

ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة ضمان أن تشمل الربامج التدريبية للموظفني  ١٠
  .الستئمانيةامليدانيني تدريبا كافيا بشأن إدارة وتسيري الصناديق ا

  الرئيس التنفيذي

ينبغي لرؤساء دوائر املراجعة الداخلية للحسابات يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة، لدى إعداد خطتهم  ١١
للمراجعة الداخلية للحسابات، ضمان منح االنتباه املالئم للمخاطر املرتبطة ارتباطا مباشرا بتشغيل وإدارة 

  .ك، على سبيل املثال ال احلصر، الصناديق االستئمانية الكبريةالصناديق االستئمانية مبا يف ذل

  الرئيس التنفيذي

ينبغي لألمني العام، بصفته رئيس جملس الرؤساء التنفيذيني، أن يطلب إىل جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية أن  ١٣
بالتعاون الوثيق مع رؤساء تستعرض اإلطار احلايل ملراجعة حسابات الصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني 

املراجعة الداخلية للحسابات لدى املنظمات املشاركة يف الصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني بغية دمج مفاهيم 
التخطيط القائمة على املخاطر وتعزيز نطاق مراجعة احلسابات فيما خيص تلك الصناديق وحتقيق عمليات 

  .التكاملمراجعة للحسابات تتسم باملزيد من 

  الرئيس التنفيذي

  
JIU/REP/2010/8 - تنقل املوظفني والتوفيق يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة بني احلياة العملية واحلياة االجتماعية 

اجلهة املعنية  التوصية 
 باختاذ اإلجراء

ية ملؤسساهتم فيما خيص  استعراض املخططات الداخلينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة ٤
أو تناوب املوظفني داخليا من منظور املنظومة ككل مبا جيعل تلك املخططات داعمة ملبادرات التنقل فيما /تنقّل و

 .بني الوكاالت ومتماشية ومتسقة معها

 الرئيس التنفيذي
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JIU/REP/2010/8 - تنقل املوظفني والتوفيق يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة بني احلياة العملية واحلياة االجتماعية 

اجلهة املعنية  التوصية 
 باختاذ اإلجراء

 املتحدة املوحد استعراض يف سياق جملس الرؤساء التنفيذيني، ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات نظام األمم ٥
القواعد الداخلية ذات العالقة يف مؤسساهتم بغية ضمان أن تكون مجيع الوظائف الشاغرة داخل مؤسساهتم 
مفتوحة جلميع موظفي األمم املتحدة، مبن فيهم العاملون ضمن مؤسسات تابعة ملنظومات أخرى، على قدم 

 .املساواة مع املوظفني مبؤسساهتم

 يالرئيس التنفيذ

ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات نظام األمم املتحدة املوحد لفت انتباه السلطات يف البلدان املضيفة إىل   ٩
احلاجة إىل تسهيل الوصول إىل أسواق العمل احمللية بالنسبة إىل أزواج موظفي املنظمات الدولية من خالل مجلة 

  .يهةأمور، من بينها منح تصاريح العمل أو الترتيبات الشب

  اجلهاز التشريعي

ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات نظام األمم املتحدة املوحد إجراء تقييم منهجي ألداء برامج التوفيق بني  ١٠
احلياتني العملية واالجتماعية على أساس دوري مع إدراج، على سبيل املثال ال احلصر، حتليل لفعالية التكلفة 

  .تقاريرها املنتظمة بشأن األداءفيما خيص تلك الربامج كجزء من 

 الرئيس التنفيذي

 


