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  جملس التنمية الصناعية  
  الدورة األربعون

  ٢٠١٢نوفمرب /الثاين تشرين ٢٢- ٢٠فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقت٦البند 

       أنشطة وحدة التفتيش املشتركة
      أنشطة وحدة التفتيش املشتركة    
      تقرير من املدير العام    
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    مقدِّمة  -أوالً  
 الصناعية التنمية جمللــس تابعــةً فرعيــةً هيئــةً) الوحــدة (تركةـــاملش يشـــالتفت دةـــوح بحتـــصأ  -١

ــرَّره  مبوجب ـــوق. ٢٢-م/١-ص ت ممقــ ـــالوث يف ورد دـــ ــط IDB.24/18 يقةـــ ـــمل يلأوَّ خمطــ  تابعةـــ
. ١١-م/٢٤-ص ت ماملقـرَّر    يف دـــ بع يماـــ ف يلوَّاأل طـــ املخط كـــ ذل أُقرَّ دــوق ،دةــالوح ياتــتوص
ــال امــــلألحك قـــاًووف  واحـــدة عاديـــة دورة يف الوحدة تقارير يف ُينظـــر سوف ،املقـــرَّر يتـــضمَّنها يتــ

  ).عليها منصوص معينة حاالت يف إال (سنة للمجلسكل
 منذ ةًواحد ومـــذكّرةً )٢(اًتقرير ١١ جمموعه ما دةــــالوح مـــن )١(املنظمـــة تلقَّـــت دــــوق  -٢
ـــص ـــآخ دورـ ـــوث رـ ـــم يقةٍـ ـــوث نـ ـــتت اجمللــس ائقـ ـــه لناوـ ـــاملوض ذاـ ـــالوث (وعـ  IDB.39/15 يقةـ

ـــاملؤرخ ــسان٢٠ ةـ ــل/ ني ــضمَّن). ٢٠١١ أبري ــه وتت ــالوث ذهـ  التقارير على املنظمة تعليقات يقةـ
  .اليونيدو تنطبق على اليت التوصيات املرفق يف وترد. باليونيدو مباشرة صلة هلا اليت
    

    املشتركة التقارير والرسائل اإلدارية اليت صدرت عن وحدة التفتيش أخر    
JIU/REP/2011/1 –استعراض اخلدمة الطبية يف منظومة األمم املتحدة   
JIU/REP/2011/2 –الشفافية يف عملية اختيار وتعيني كبار املديرين يف األمانة العامة لألمم املتحدة   
JIU/REP/2011/3 –التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي يف منظومة األمم املتحدة   

JIU/REP/2011/4 –حالة التنفيذ:  التعددية اللغوية يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة  
JIU/REP/2011/5 – ُطر املساءلة يف منظومة األمم املتحدةأ  
JIU/REP/2011/6 –استمرارية تصريف األعمال يف منظومة األمم املتحدة   
JIU/REP/2011/7 –وظيفة التحقيق يف منظومة األمم املتحدة   
JIU/REP/2011/8 –   ــم ــة والعلـ ــدة للتربيـ ــة األمـــم املتحـ ــيم واإلدارة يف منظمـ ــتعراض التنظـ  اسـ

  )اليونسكو(والثقافة 
JIU/REP/2011/9 –  عمليـــة إدارة تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتـــصاالت يف املنظمـــات التابعـــة 

  ملنظومة األمم املتحدة
                                                           

   الشبكي موقعها خالل من  ومذكّراهتااملشتركة التفتيش وحدة رتقاري مجيع على االطِّالع ميكن )1(  
  ./www.unjiu.orgالعنوان  على

  .حىت تاريخ صدور هذا التقرير  )2(  
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JIU/REP/2011/10 – مم املتحدةالعالقات بني املوظفني واإلدارة داخل األ  
JIU/REP/2011/11 – يف جمال مكافحة األلغامعمل األمم املتحدة وهنج وتنظيم وفعالية  تقييم نطاق   

JIU/NOTE/2011/1 – نظام املشتريات يف منظومة األمم املتحدةإصالح   
    

 صلة هلاو املشتركة التفتيش وحدة املقدَّمة من واملذكّرات التقارير  -ثانياً  
      وباليونيد مباشرة

    JIU/REP/2011/1 - استعراض اخلدمة الطبية يف منظومة األمم املتحدة   - ألف  
 الوحدة طريقة تقـدمي اخلـدمات الطبيـة وإدارهتـا ودعمهـا ورصـدها، واقترحـت                 قيَّمت  -٣

 بـصحة   املتعلقـة الرعايـة   تقـدمي   حتسيناٍت من شأهنا متكني األمـم املتحـدة مـن الوفـاء بواجبـها يف                
 يف  كـبريةٌ  مـواردُ  اسـُتثمرت وبينمـا   .  مجيع أحناء العامل، خباصٍة يف امليدان      موظفيها وسالمتهم يف  

   أحنـاء املنظومـة، وجـد االسـتعراض أنـه           كـل  كبري من موظفي الرعاية الـصحية يف         ددتوظيف ع 
ملعـايري الرعايـة    علـى هـذه املـوارد وإدارهتـا وفقـاً      لإلشرافياكل الالزمة اهلحىت اآلن مل ُتؤسس   

  .الصحية احلديثة
وســوف يــستلزم اعتمــاد سياســات الــصحة والــسالمة املهنيــتني يف مؤســسات منظومــة   -٤

سينـصبُّ اآلن    التركيـز  نَّ تقدمي اخلدمات الطبيـة، نظـراً أل       األمم املتحدة إحداث تغّير يف منوذج     
 املهنيـتني الـسالمة   الـصحة و  ويف سـبيل تـسهيل تنفيـذ سياسـات          . الوقاية بـدالً مـن العـالج      على  

 ُيوصي التقرير أيضاً بإنشاء شبكٍة على نطاق املنظومة ُتعـىن مبثـل هـذه املـسائل     يق،لتنسوتعزيز ا 
 غـرار الـشبكة     علـى ، علـى أن ُتـصمم       )تتضمن اخلدمات الطبيـة، علـى سـبيل املثـال ال احلـصر            (

 ة اإلداريـة الرفيعـ    اللجنـة  هـذه الـشبكة      وستدعم. املشتركة بني الوكاالت إلدارة املسائل األمنية     
ــذيني   املــستوى الت ــسيق  ملنظومــة األمــم املتحــدة  ابعــة جمللــس الرؤســاء التنفي يف إطــار املعــين بالتن

  .يف األمم املتحدةاملهنيتني السالمة الصحة و الشامل هليكل استعراض اللجنة
    

     اليونيدوتعليقات    
، حيثمـا ينطبـق ذلـك       املقدَّمـة التقريـر وتؤيـد التوصـيات       يف   مـع مـا جـاء      اليونيـدو    تتفق  -٥

  .ونيدوعلى الي
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 -التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي يف منظومة األمم املتحدة   -باء  
JIU/REP/2011/3    

ويرصـد عـدم    . يتناول التقرير مسائل التنسيق والتماسك والعمليات احلكوميـة الدوليـة           -٦
 وسـوء ون الثالثـي،    اإلملام بالتعاريف واملفاهيم املرتبطة بالتعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب والتعـا            

تطبيق املبادئ التوجيهية، وضعف االلتزام باآلليات القائمـة لإلبـالغ عـن أنـشطة دعـم التعـاون                  
طـري  قُتنـسيق علـى الـصعيدين اإلقليمـي وال        ويشري التقرير إىل نقـص ال     . فيما بني بلدان اجلنوب   

إشـارٍة إىل الفـرص الـيت    ويف . أو غيابه، مما ُيعّوق األثر احملتمل للتعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب           
 حــدة اإلقليمــي للوالوجــود التقريــر ُيوصــي بتعزيــز نَّا قــصور دور اللجــان اإلقليميــة، فــإُيهــدره

املعنية بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وُيوصـي بتخـصيص                  
وُيـسلط  .  أوجـه التـآزر    هلا داخل اللجان اإلقليمية من أجل تعزيز حضور الوحدة وحتقيـق           مقار

 فيمـا بـني   نالتمويل باعتبارها عقبةً رئيسيةً أمـام تعزيـز التعـاو      نقص  التقرير الضوء على مشكلة     
ــن         ــم املتحــدة، وُيوصــي بتكــريس خمصــصات حمــددة م ــة األم ــوب يف إطــار منظوم ــدان اجلن بل

خارجـة  ٍة   غـري مـشروط    أمـواالً بـأن جتمـع املنظمـات       وامليزانيات األساسية لصاحل هـذا النـشاط،        
  . التعاون فيما بني بلدان اجلنوبعن ميزانياهتا من أجل دعم

    
     اليونيدوتعليقات    

، حيثمـا ينطبـق ذلـك       املقدَّمـة التقريـر وتؤيـد التوصـيات       يف   مـع مـا جـاء      اليونيـدو    تتفق  -٧
  . املتاحة، ويف حدود موارد امليزانيةوعلى اليونيد

    
 - حالة التنفيذ :  األمم املتحدةالتعددية اللغوية يف مؤسسات منظومة  - جيم  

JIU/REP/2011/4    
، مــن املنظومــةيهــدف التقريــر إىل تقيــيم حالــة تنفيــذ التعدديــة اللغويــة يف مجيــع أحنــاء     -٨

اللغـات، واملـوارد البـشرية،     بـاملؤمترات و  دمات املتـصلة    اخلـ  تتـضمن    عـدة خالل تغطيـة جمـاالٍت      
 ويف الوقــت .عــن الــشراكات املؤســسية، فــضالً وإعــالم اجلمهــور والوصــول إليــه والتــدريب، 

 ليةوؤمــس التنفيــذ الفعــال للتعدديــة اللغويــة ُيعــد   وهــي أنَّةًناصــعالتقريــر حقيقــةً د كِّــيؤنفــسه 
  .وممثلوها يشترك فيها مجيع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك الدول األعضاء مجاعية

بإبـداء  مـم املتحـدة     وُتوصي وحدة التفتـيش املـشتركة يف تقريرهـا املنظمـات التابعـة لأل               -٩
 لغاهتــا الرمسيــة وكفالــة االســتخدام العــادل فيمــا بــنيبــادئ املــساواة مزيــد مــن التقيــد الــصارم مب

للغات العمل داخل أماناهتا؛ ودعم اختاذ ما يلـزم مـن ترتيبـات لـضمان االمتثـال الفعـال بتقـدمي                    
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تلفـة منـها قنـوات       خم بوسـائل ،  ولغـات العمـل   أعمال املنظمات األساسية جبميع اللغات الرمسيـة        
ــة؛  ــة      امليزاني ــة عمــل ثاني ــدة بلغ ــة جي ــع املــوظفني معرف ــدى مجي ــوافر ل ، واشــتراط ضــرورة أن تت

 يف نقـــص املتـــرمجني التحريـــريني والفـــوريني األكفـــاء،  تتمثَّـــلومعاجلـــة املـــسائل املُقلقـــة الـــيت 
تراك مــع والتخطــيط الفعــال لتعاقــب املــوظفني، والتــدريب املُوّجــه والتطــوير الــوظيفي؛ واالشــ  

التعدديــة اللغويــة، مــن أجــل  ب معــينجملــس الرؤســاء التنفيــذيني يف إنــشاء فريــقٍ عامــلٍ خمــصصٍ  
  . ُنهج واستراتيجيات العملورصدتطوير سياسات مشتركة 

    
     اليونيدوتعليقات    

، حيثمـا ينطبـق ذلـك       املقدَّمـة  التقريـر وتؤيـد التوصـيات        مـع مـا جـاء يف       اليونيـدو    تتفق  -١٠
 اضـطلعت اليونيـدو بالفعـل بعـدٍد مـن      قـد و.  املتاحـة امليزانيـة  ويف حـدود مـوارد       ،وعلى اليونيـد  

األنشطة، خباصٍة فيما يتصل مبناصرة التعددية اللغوية، وتعـيني املـوظفني وتدريبـهم، واملـساعدة               
يرجـى الرجـوع للـوثيقتني      (التقنية وأنشطة التدريب، فضالً عن تعـيني ُمنـّسق للتعدديـة اللغويـة              

IDB.37/9و IDB.38/11.(  
    

    JIU/REP/2011/5 - طر املساءلة يف منظومة األمم املتحدة أُ  - دال  
 علـى  املؤسـسات طر املـساءلة املختلفـة الـيت ُتطبقهـا     ُألحيتوي التقرير على حتليل مقارن       -١١

عمـل مـا أنـشأته    ُتحدد الوحدة خمتلف عناصر املساءلة من خالل تقيـيم       و.  كلها نطاق املنظومة 
مـن أجهـزة معنيـة باملـساءلة ومـا اتبعتـه مـن ممارسـات متعلقـة          األمم املتحدة  مؤسسات منظومة   

 مفهـوم املـساءلة يتـسم       نَّد التقريـر علـى أ     كَّـ وأ. إطارٍ رمسـي  باملساءلة، حىت يف ظل عدم وجود       
 علـى أمهيـة     أيـضاً  وسـلّط التقريـر الـضوء        ؛ نظام للرقابـة الداخليـة     ويتجاوز جمرد وضع  بالتعقيد،  

 يقوم عليهمـا أي إطـارٍ       اللتنيفية وترسيخ ثقافة املساءلة، باعتبارمها الركيزتني       تطبيق مبدأ الشفا  
ــار      . مــساءلةلل ــصبح كب ــٍة مبجــرد أن ي ــساءلة جبــذورها يف أي منظم ــة امل ــضرب ثقاف وســوف ت

  . به العاملونيمديريها مثاالً حيتذ
رمسيـةً قائمـةً    الـيت أنـشأت أطـراً       السبع   منظومة األمم املتحدة     مؤسساتد التقرير   دِّحيو  -١٢

املتعلقـــة باملـــساءلة بـــذاهتا للمـــساءلة، بـــرغم وجـــود بعـــض االختالفـــات يف تغطيـــة املكونـــات 
.  بـأن تـضع مثـل هـذا اإلطـار، إن مل تكـن فعلـت       املؤسسات وينصح التقرير بشدٍة  .والتعاريف

 لتكـون مبثابـة خارطـة طريـق لقيـاس وتقيـيم درجـة              مرجعيـاً  معياراً   ١٧ اقترحويف هذا الصدد،    
، فإنـه يلفـت االنتبـاه       املؤسـسات  التقييم َينصّب على     نَّوعلى الرغم من أ   . وظيفة املساءلة قق  حت
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يف دعـم   باعتبارهـا عـامالً مهمـاً        امللقاة على عاتق الدول األعـضاء        اإلشرافيةإىل املسؤولية   أيضاً  
  .لك الدولاملؤسسات اليت تنتمي إليها تطر املساءلة وهياكلها ويف ترسيخ ثقافة املساءلة يف أُ

    
     اليونيدوتعليقات    

، حيثمـا ينطبـق ذلـك       املقدَّمـة  التقريـر وتؤيـد التوصـيات        مـع مـا جـاء يف       اليونيـدو    تتفق  -١٣
 هــذه التوصــيات إمــا دخلــت بالفعــل حيــز التنفيــذ أو مــا زالــت قيــد  ؛ علمــاً بــأنَّعلــى اليونيــدو

  .، يف حدود موارد امليزانية املتاحةالنظر
    

    JIU/REP/2011/6 - يف األعمال يف منظومة األمم املتحدة استمرارية تصر  - هاء  
اسـتمرارية  وجـود اسـتراتيجيات وسياسـات وخطـط تكفـل      فحص االستعراض مسألة      -١٤

تــــصريف األعمــــال يف مؤســــسات منظومــــة األمــــم املتحــــدة، وحــــدد القواســــم املــــشتركة   
اء الـوظيفي داخـل    وآليـات االتـصال والتنـسيق، واألد    ؛ وأفضل ممارسات التنفيـذ    ؛واالختالفات

 التمويليـة  أطرهـا  ذلـك توظيف هبا، مبا يف    الالوحدات املنوط هبا ضمان استمرارية العمل وحالة        
 وخطـةً  سياسـةً  قليلـٍة اعتمـدت   مؤسـسات ومل جيـد االسـتعراض سـوى    . وآليات متويل عملياهتا 

ــتمرارية   ــضمن اس ــال ت ــصريف األعم ــاملةٍ   ت ــٍة ش ــذمها بطريق ــل يف تنفي ــد.  أو شــرعت بالفع  وق
بـصورة   مبعزلٍ عـن بعـضها الـبعض، ولـيس      تصريف األعمال  خمتلف عناصر استمرارية     عوجلت
 اإلدارة العليا بالغرض مـن إدارة اسـتمرارية تـصريف األعمـال             معرفة وإملام  ونظراً لعدم    .مشولية

ووجـد االسـتعراض    . ا الغرض مل ُتقّدم الدول األعضاء الدعم السياسي واملايل الكايف لبلوغ هذ         
   التعــاون فيمــا بــني الوكــاالت بــشأن مــسائل اســتمرارية تــصريف األعمــال ال حيــدث   نَّأأيــضاً 

ــك،  عتإالّ إذا اســتد ــة    وأنَّ الظــروف ذل ــى صــعيد املنظوم ــاون عل ــها  تنظــيم التع ــسيق كل وتن
 مـا ُيمكـن مناقـشته يف إطـار           وهـو  ،كـربى  إىل حتقيق وفـورات      يؤدياا أن   ماملمارسات من شأهن  
  .ة املستوىاللجنة اإلدارية الرفيع

 شــؤون اســتمرارية تــصريف  عــن إدارةتقريرهــا بإحلــاق املــسؤولنيوتوصــي الوحــدة يف   -١٥
بتعزيــز وشؤون اإلدارة؛ لـ  التنفيـذي  الـرئيس كتـب  مبأو املعـين  األعمـال مبكتـب الـرئيس التنفيـذي     

 صدد؛مــه الــدول األعــضاء يف هــذا الــدِّوبزيــادة الــدعم الــذي تقالتــزام اإلدارة العليــا هبــذه املــسألة 
سياســاٍت واســتراتيجياٍت وخطــٍط تكفــل وبوضــع   الالزمــة؛خــصيص املــوارد البــشرية واملاليــةوبت

املـسؤولية عـن تنفيـذ تلـك الـسياسات واالسـتراتيجيات         ؛ وبتحديـد  استمرارية تـصريف األعمـال    
أن تبـث الـوعي مبـسألة اسـتمرارية تـصريف األعمـال مـن خـالل                 وينبغـي للمؤسـسات     . واخلطط

جهــا يف دورات التطــوير الــوظيفي والتــدريب التمهيــدي جلميــع املــوظفني، اوإدرالتــدريب عليهــا 
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ني وأن تعتـربه جـزءاً ال يتجـزأ مـن إدارة     يأن ُتوفّر تدريباً دورياً ملوظفيهـا األساسـ      هلا أيضاً   وينبغي  
يوصي التقرير بتوسيع نطاق خطـط اسـتمرارية األعمـال حـىت      كما  . استمرارية تصريف األعمال  

 ننـسقو املوينبغـي أن يتـوىل   .  على نطاق املنظمـة بأسـرها، مبـا فيهـا مكاتبـها امليدانيـة          ميتد تطبيقها 
، يف مراكــز عملــهم، أمــر االســتعراض العــام لعمليــة تبــادل املعــارف والتعــاون وتكامــل  املقيمــون

  .خطط مؤسسات األمم املتحدة يف جمال التأهُّب فيما يتعلق باستمرارية تصريف األعمال
    

    ونيدو اليتعليقات    
، حيثمـا ينطبـق ذلـك       املقدَّمـة  التقريـر وتؤيـد التوصـيات        مـع مـا جـاء يف       اليونيـدو    تتفق  -١٦

  .على اليونيدو
    

    JIU/REP/2011/7 -وظيفة التحقيق يف منظومة األمم املتحدة   -واو  
 عـن  وحدة التفتيش املـشتركة      كمتابعة لتقريرين سابقني من تقارير     هذا االستعراض    يأيت  -١٧

 لكي يتسىن حتديـد التقـدم احملـرز علـى مـدى العقـد املاضـي يف تعزيـز وظيفـة التحقيـق يف                 الرقابة،
 زال، كيانـات الرقابـة الداخليـة ال تـ         نَّوقـد بـيَّن االسـتعراض أ      .  املتحـدة  مؤسسات منظومة األمـم   

 حلرمان رؤساء   نظراًكسابق عهدها، تفتقر إىل االستقالل عن الرئيس التنفيذي يف أداء وظيفتها،            
التـام   الـتحكُّم  قدرهتم على    ولعدم اخلاصة من امليزانية،     احتياجاهتم الكيانات من حرية تقرير      هذه

 مـسؤولية التحقيـق جمـزَّأة يف عـدٍد          نَّوعالوةً على ذلك وجد االسـتعراض أ      .  البشرية يف مواردهم 
  .من املنظمات، مما يترتب عليه إسناد بعض مهام التحقيق إىل حمققني غري مهنيني

 ؛ملواءمـة علـى نطـاق املنظومـة        إىل تعزيـز االتـساق وا      هتـدف ن التقرير توصـياٍت     مَّضويت  -١٨
بـضم مجيـع أنـشطة التحقيقـات داخـل دائـرٍة للرقابـة الداخليـة يف كـل منظمـة؛                     التقرير  نادي  يو
ــو ــق    ي ــة التحقي ــى وظيف  مــوظفني مــؤهلني  مــن خــالل تعــيني دعو إىل إضــفاء الطــابع املهــين عل

دعو إىل حتقيــق املركزيــة يف يـ  والتنــاوب داخـل املنظمــة نفــسها؛ و لالتنقُّــ اميوإعفـائهم مــن نظـ  
املخصـصني  متابعة نتائج التحقيقات وإجـراء اسـتعراضٍ دوريٍ ملـدى كفايـة املـوارد واملـوظفني                 

 وظيفة التحقيق؛ باإلضافة إىل إضـفاء الطـابع املؤسـسي علـى التعـاون بـني أجهـزة الرقابـة                     ألداء
ويـدعو التقريـر األمـني العـام لألمـم املتحـدة إىل              .جمـال التحقيـق   وتبادهلا ألفضل املمارسات يف     

إنشاء فرقـة عمـل مـشتركة بـني الوكـاالت، حتـت رعايـة جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني، ُينـاط هبـا                         
، ٢٠١٣ عـام  هنايـة  علـى نطـاق املنظومـة حبلـول     وحيدةوضع خيارات إلنشاء وحدة حتقيقاٍت      

توحيــد وظيفــة ومــن شــأن .  للنظــر فيهــاعيةالتــشري متهيــداً لعــرض هــذه اخليــارات علــى اهليئــات
 وأن يـوائم  ،  التحقيقـات  الوكاالت الصغرية الـيت ال متلـك القـدرة علـى إجـراء               التحقيق أن يفيد  
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ل وأن حيــ حتكــم التحقيقــات، موحَّــدة وإجــراءاٍت وأن يــسفر عــن معــايريٍممارســات األعمــال، 
، وأن يتـيح للمـوظفني      يني املهنـ  فتـشني وأن يفضي إىل قصر التعـيني علـى امل        مسائل االستقاللية،   

  .التجزُّؤفرصاً للترقي، وأن يعاجل قضايا 
    

     اليونيدوتعليقات    
، حيثمـا ينطبـق ذلـك       املقدَّمـة  التقريـر وتؤيـد التوصـيات        مـع مـا جـاء يف       اليونيـدو    تتفق  -١٩
  .ت السبع من التوصياألربع اليونيدو قد امتثلت بالفعل نَّوجتدر اإلشارة إىل أ. ى اليونيدوعل
    

عملية إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املنظمات التابعة ملنظومة   - زاي  
    JIU/REP/2011/9 -  األمم املتحدة

أصبحت تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت أصـالً مـن األصـول الديناميـة واالسـتراتيجية                  -٢٠
ــها ألي منظمــٍة مــن املنظمــات، يف معــرض ســعيها     . إىل حتقيــق رســالتها وأهــدافها الــيت ال غــىن عن

ويهدف التقرير إىل تعزيز فعالية إدارة تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت مـن خـالل إجـراء حتليـلٍ                   
 لُألطر واملمارسات والعمليـات املختلفـة إلدارة تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت يف شـىت           َرٍنمقا

ن مَّويتـض . والـدروس املـستفادة   ارسـات   مؤسسات منظومة األمم املتحدة، بقصد حتديـد أفـضل املم         
 إدارة توصياٍت منها علـى اليونيـدو، وتـسعى مجيعهـا إىل تعزيـز أطـر       ١٠ توصيةً، تنطبق   ١١التقرير  

تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت يف مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة، فيمـا يتعلـق بـدور جلنـة                      
 وفيمــا يتعلّــق  مــن كيانــاٍت يف كــل منظمــة يعادهلــاإدارة تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت أو مــا

كل منظمة يف جمال تكنولوجيا املعلومـات        واالستراتيجية اليت تنفذها     ؛تكوين هذه اللجنة وفعاليتها   ب
ومدى مواءمتها الحتياجـات العمـل باملنظمـة، ودور كـبري مـوظفي املعلومـات أو مـن        واالتصاالت  

  والرقابــــة يف هــــذا اجملــــال؛األداءذا اجملــــال؛ واملتعلقــــة هبــــ وإدارة املخــــاطر ؛يعادلــــه ومــــسؤولياته
ويف اخلتـام ُيوصـي التقريـر بتعزيـز التنـسيق والتعـاون يف إطـار توجيهـات                  .  املنفقة فيه  واالستثمارات

  .جملس الرؤساء التنفيذيني
    

     اليونيدوتعليقات    
 اليونيـدو  ت وقـد امتثلـ  ،املقدَّمـة التقريـر وتؤيـد التوصـيات     جـاء يف    مـع مـا     اليونيدو  تتفق    -٢١

  .سبع من التوصيات العشر، يف إطار األنشطة اجلارية لربنامج التغيري والتجديد التنظيميلبالفعل 
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    JIU/NOTE/2011/1 - إصالح نظام املشتريات يف منظومة األمم املتحدة   - حاء  
 مــا تطبقــه مؤســسات أجــرى هــذا االســتعراض تقييمــاً علــى نطــاق املنظومــة لكفــاءة      -٢٢

ومـدى  من سياسات وممارسات ومبادرات إصـالحية تتعلـق باملـشتريات            املتحدة   منظومة األمم 
ووجــد . ظومــة وخارجهــا املمارســات اجليــدة داخــل املنوحــدَّدفعاليتــها وشــفافيتها واتــساقها، 

 العديد من املنظمات الكبرية غدت أكثر وعياً بالدور االستراتيجي الـذي تلعبـه              نَّاالستعراض أ 
دافها املؤسـسية األوسـع، وذلـك يف ضـوء الزيـادة املُذهلـة الـيت سـجَّلها                  املشتريات يف حتقيق أهـ    

 ١٣,٨ باليـني دوالر إىل  ٦,٥ مـن    إذ ارتفـع    املتحـدة  ألمـم احلجم اإلمجايل ملشتريات منظومـة ا     
. وتعقُّـداً  تنوعـاً  املـشتريات ، ويف ضوء ازديـاد أنـشطة        ٢٠٠٩ و ٢٠٠٤بليون دوالر بني عامي     

ــة باملنظ  ــها،  وقــد دفعــت هــذه احلال إىل الــشروع يف إصــالح نظــام  مــات، ال ســيما الكــربى من
، مــن بينــها التأهيــل املهــين ملــوظفي املــشتريات، وُنظــم معلومــات جوانــبات مــن عــدة ياملــشتر

مبا يف ذلـك وضـع      (املشتريات، وصياغة االستراتيجيات، واألخالقيات، وإدارة شؤون البائعني        
 مفهـوم ، إىل جانـب نـشر       )حتديد آليـات للـشكوى    قوائم بالبائعني الذين ُيحظر التعامل معهم و      

أنـشطة املـشتريات     رصـد  علـى ضـرورة حتـسني        أيـضاً د االسـتعراض    دَّوش.  املستدامة املشتريات
 بعــض نَّوكــشف االســتعراض أ. ليــة واملــساءلة تعزيــز الكفــاءة والفعاوتقيــيم أدائهــا مــن أجــل 
. مـا زال الـبعض اآلخـر متلكئـا      أكرب يف تنفيذ جهود اإلصالح، بينمـا         اًاملنظمات أحرزت تقدم  

 مــا زال الطريــق نَّبــني املنظمــات يــشهد حتــسناً، غــري أ   التعــاون نَّ أووجــد االســتعراض أيــضا 
، وأنــه ينبغــي اعتمــاد هنــج ذي ُبعــد  التحــسُّنمفتوحــاً أمــام هــذه املنظمــات لتحقيــق مزيــد مــن  

غة اسـتراتيجياٍت  استراتيجي أعمق بشأن مسألة حتليل أصناف املشتريات الرئيسية، ودعـم صـيا     
ــٍة األجــل، لكــى يتــسىن حتقيــق       ــاٍت مــشتركٍة طويل ــرام اتفاق مــشتركٍة موحــدٍة للمــشتريات وإب

 ومـن شـأن زيـادة     . حجم املنظومة ضخامة   للمنظمات من خالل االستفادة من       ةوفورات كبري 
  . دفع عملية اإلصالح إىل األمامالتعاون بني املنظمات الكربى والصغرى أن يسهم يف

    
     اليونيدويقاتتعل    

، حيثمـا ينطبـق ذلـك       املقدَّمـة  وتؤيـد التوصـيات      مع مـا جـاء يف املـذكّرة        اليونيدو   تتفق  -٢٣
  .على اليونيدو

    
    تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشتركة داخل اليونيدو  -ثالثاً  

ــا      -٢٤ ــم املتحــدة، يف قراره ــة لألم ــة العام ــزز  إىل، ٦٠/٢٥٨طلبــت اجلمعي  الوحــدة أن ُتع
تنفيذ توصياهتا، وأن ُتدرج يف تقاريرها السنوية التالية معلوماٍت أوفر عـن األثـر املترتـب     متابعة  
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 اضـطلعت الوحـدة مبهمـة تعزيـز نظـام           واسـتجابةً هلـذا الطلـب     . لتوصـياهتا على التنفيـذ الكامـل      
 الوحـدة تطلـب مـن اليونيـدو يف الربـع األخـري مـن كـل عـامٍ أن                     نَّلـذا فـإ   .  الـذي ُتطبقـه    ابعةاملت
ــد ــتجابتها للتوصــيات الــيت أصــدرهتا الوحــدة يف الــسنوات الــثالث        مت ها مبعلومــاٍت حــول اس
 اهليئــاتقت عليهــا دَّصــ/قبلــها الرؤســاء التنفيــذيون(التوصــيات حالــة قبــول أي عــن  ؛بقةالــسا

بعـد، أو قيـد   تنفيـذها  بـدأ   مل ي  (تنفيـذها ، وحالـة    )التشريعية، أو ُرفضت، أو ما زالت قيد النظر       
مثّ تعـرض الوحـدة النتـائج املُجمعـة ملتابعـة التوصـيات             . عليهـا واآلثر املترتب   ) ذتُنفِّالتنفيذ أو   

  .يف التقرير السنوي الذي ُتقدمه للجمعية العامة عن أنشطتها
خر حالة تنفيذ عرضتها الوحـدة علـى التوصـيات الـيت أصـدرهتا خـالل                آوقد اشتملت     -٢٥

دنـاه حالـة قبـول التوصـيات وتنفيـذها          أالوارد  ويعرض اجلدول   . ٢٠١٠  إىل ٢٠٠٨الفترة من   
  .)حسب النسبة املئوية للتوصيات اليت أصدرهتا الوحدة(اليونيدو ما خيص في
    

  )٣(اجلدول
  

 تنفيذ التوصيات املقبولة قبول التوصيات 

 

غري 
ذات 
 صلٍة

 /قبلت
ق دِّوُصو
 قيد النظر ُرفضت عليها

 مل ُتقدم
 معلومات
 بشأهنا

مل يبدأ 
 التنفيذ

قيد 
 ُنفّذت فيذالتن

مل ُتقدم 
معلوماٍت 
 بشأهنا

 ٣,٩ ١٠,٦٥٢,٥٣٣,٠ - ١٠,٦ ٣,٤ ١٠,٢٧٥,٨ اليونيدو
    

ــسابقة الــيت استعرضــتها الوحــدة      -٢٦ ــالفترة ال ــةً ب  ظــل عــدد  )٤(،)٢٠٠٩ -٢٠٠٧(مقارن
 الـذي مـرة أخـرى عـدد التوصـيات          قبلتـه اليونيـدو مـستقراً، يف حـني اخنفـض             الـذي التوصيات  

 بالفعـل  ُنفِّـذ ي ذ دخـل حيـز التنفيـذ أو الـ       الـذي عالوةً على ذلك زاد عـدد التوصـيات         . هترفض
  .دخل حيز التنفيذ بعدي مل الذيواخنفض عدد التوصيات 

 اليونيـدو مـرة أخـرى يف هـذا التقريـر ضـمن            رتذَكَـ  الوحـدة    نَّ أيضاً مالحظة أ   وجتدر  -٢٧
 جمـالس   مـن جانـب    تقـارير الوحـدة      مراعاةة  فيما يتعلق حبال  " أفضل ممارسة "املنظمات اليت تتبع    

  . اليت تطبقها اليونيدوعمليات املتابعة" متانة" بفضلوذلك إدارهتا، 

                                                           
  .A/66/34 من الوثيقة ٦٠كما ورد يف الفقرة   )3(  
  .IDB.39/15انظر الوثيقة   )4(  
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    التفاعل مع وحدة التفتيش املشتركة  -رابعاً  
 التفاعليـة املنتظمـة والنـشطة مـع أجهـزة           عالقاهتـا  ٢٠١١واصلت الوحدة خـالل عـام         -٢٨

وأثنـــاء .  جملـــس مراجعـــي حـــسابات األمـــم املتحـــدةالرقابـــة والتنـــسيق األخـــرى، خباصـــٍة مـــع
االجتماع الثالثي السنوي مع جملـس مراجعـي احلـسابات ومكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة،                  

ــدمت األطــراف   ــاًق ــام  رمسي ــها لع ــداخل أو   ٢٠١٢ خطــط عمل ــادي الت ــشتها، بغــرض تف  وناق
  . إىل زيادة التآزر والتعاونوسعياًاالزدواجية 

ضا اتصاالت منتظمة مع أجهزة أخـرى للرقابـة الداخليـة، ال سـيما              وأجرت الوحدة أي    -٢٩
مثـل مكتـب الرقابـة       ( مـسؤولية التنـسيق مـع الوحـدة        ا مؤسـساهت  سندت إليهـا  أ اليت اجلهاتمع  

  ).الداخلية التابع لليونيدو
يف نيـسان  الذي عقده يف باريس     السنوي االجتماعوشاركت الوحدة بصفة مراقبٍ يف        -٣٠

هو فريٌق يتألف من جمموعة ممارسـني مهنـيني         و (يق األمم املتحدة املعين بالتقييم     فر ٢٠١١أبريل  /
 وشاركت يف مؤمتر املفتـشني  ؛)يرتبط عملهم بوظيفة التقييم يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة    

 وشــاركت يف اجتمــاع ممثلــي ؛٢٠١١ مــايو/ واشــنطن العاصــمة يف أيــارُعقــد يف يالــدوليني الــذ
ابات الداخلية للمنظمات التابعة لألمم املتحدة واملؤسسات املالية املتعـددة          خدمات مراجعة احلس  

ــول    ــاريس يف أيل ــد يف ب ــذي ُعق ــلٌ  . ٢٠١١ ســبتمرب/األطــراف ال ــها حماف ــةٌوهــي كل ــادل هام  لتب
  .اقشة مسائلها على نطاق املنظومةممارسات الرقابة ومن

، ز التفاعـل مـع الوحـدة      وحدة عن تعزي   االجتماعات اليت شاركت فيها ال     أسفرتوقد    -٣١
اتـضح جليـاً عـدم       يف الوقت نفـسه   . ومن مثّ تعميق فهم طبيعة عملها والتحديات اليت تواجهها        

 هلـذا  فيـاً وتال. كفاية اإلملام بوالية الوحدة وأساليب عملها ووجود قصور يف فهم هـذه األمـور            
ا بــشكلٍ القــصور شــرعت الوحــدة يف صــياغة اســتراتيجية للتواصــل تكفــل هلــا عــرض نتائجهــ   

  . مناسبٍة ومتنوعٍةحمافلأفضل يف 
    

    ٢٠١٢برنامج عمل   -خامساً  
ــام      -٣٢ ــها لع ــامج عمل ــران٢٠١٢شــرعت الوحــدة يف إعــداد برن ــ/ يف حزي ، ٢٠١١ هيوني

 الذي يقضي بأن تنظر اجلمعيـة، خـالل اجلـزء األول مـن              ٦١/٢٦٠عمالً بقرار اجلمعية العامة     
  .ٍدلوحدة وبرنامج عملها يف آٍن واحلدورهتا املستأنفة، يف التقرير السنوي 

. ٢٠١١ أغـسطس / بنهايـة آب   مقترحاهتـا ودعت الوحدة املنظمات املشاركة إىل تقـدمي          -٣٣
 أخـرى   مواضـيع  ٣ موضـوعاً جديـداً اقترحتـها املنظمـات املـشاركة ويف             ٣٢ونظرت الوحدة يف    
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نظمـات املـشاركة مبوجـب    مت ثالثة مـن املقترحـات الـواردة مـن امل    دِّوقُ. اقترحتها أجهزة الرقابة 
وباإلضـافة إىل   .  أخـرى  مـصادر  طلبـات مـن      ٥ووردت  .  صـادرٍ عـن أجهزهتـا التـشريعية        تكليٍف
بنــوٍد مدرجــةً يف القائمــة، ليــصل بــذلك ســبعة  مقترحــاٍت داخليــٍة ومخــسة جــرى النظــر يف ذلــك

اق  مقترحـاً علـى نطـ      موضـوعاً  ٣٨، منـها    مقترحـاً  ٥٢جمموع املقترحـات قيـد نظـر الوحـدة إىل           
وقامـت الوحـدة أيـضاً بفـرز أويل للملفـات           . عدة منظمـاتٍ  ختص   مواضيع ٣ و أكملهااملنظومة ب 

  . من املنظمات املشاركة ُيمكن إجراء استعراض التنظيم واإلدارة فيها٧من أجل اختيار 
ويف إطــار التــشاور مــع أجهــزة الرقابــة والتنــسيق األخــرى، ُدعيــت هــذه األجهــزة إىل     -٣٤

ــدمي  ــاتق ــى املواضــيع املقترحــة وتق تعليقاهت ــا هلــذه املواضــيع ي عل ــضاًوجــرت . يماهت ــشارة أي  است
 بـشأن مقترحـات     وتفـضيالهتا  إبـداء أولوياهتـا    و تعليقاهتـا  إىل تقـدمي     ودعوهتااملنظمات املشاركة   

ــد  دورهتــاوقــد نظــرت الوحــدة يف تلــك التقييمــات والتعليقــات يف    . ٢٠١٢عــام  ــشتوية عن  ال
وأطلعـت الوحـدة جملـس مراجعـي احلـسابات ومكتـب            . ٢٠١٢صياغتها برنـامج عملـها لعـام        

علـى الربنـامج املؤقـت، أثنـاء االجتمـاع الثالثـي الـذي           باألمم املتحدة   خدمات الرقابة الداخلية    
  .٢٠١١ ربديسم/ُعقد يف كانون األول

اقتراحــاً الــيت تلقتــها، ســوف  ومخــسني االثــينوبعــد أن انتــهت الوحــدة مــن اســتعراض   -٣٥
ــامج عمــل الوحــدة    ــضمن برن ــام يت ــشاريع  ســبعة٢٠١٢لع ــة بأســرها،   م ــى نطــاق املنظوم  عل

 منـها اسـتعراض التنظـيم    كل يستهدف  مشاريع عدة منظماٍت، وثالثة     يشمل واحداًومشروعاً  
   . يف منظمٍة واحدٍةحمددة مسألة يتناول واحداً ومشروعاًواإلدارة يف منظمٍة واحدٍة، 

لعـلَّ سـبعة منـها      ،  ٢٠١٢ومن املواضيع االثين عشر اليت يتضمنها برنامج العمـل لعـام              -٣٦
  : وهيتكون ذات أمهية لليونيدو

  يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة؛عملية التحقق من صحة البيانات   )أ(  
  غ إمجالية بدالً من االستحقاقات؛صرف مبال  )ب(  
  حيطات؛يم شبكة األمم املتحدة للمتقي  )ج(  
  ؛ مرنٍة يف مؤسسات منظومة األمم املتحدةعملترتيبات وضع   )د(  
تقيـيم الـسياسات واملمارســات املرتبطـة باسـتخدام اتفاقــات طويلـة األجــل يف        )هـ(  
  شتريات يف منظومة األمم املتحدة؛جمال امل

يف مؤسـسات    ختطـيط املـوارد املؤسـسية        نظـام حتليل مقـارن السـتخدام      إجراء    )و(  
  األمم املتحدة؛منظومة 
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بــشأن الترتيبــات الربناجميــة واإلداريــة  اســتعراض علــى نطــاق املنظومــة  إجــراء   )ز(  
  .ألنشطة التنفيذية يف منظومة األمم املتحدةبا املشتركة املتعلقة

 اليونيــدو تالحــظ مــع التقــدير التعــاون الوثيــق املــستمر بــني    نَّعــالوةً علــى ذلــك فــإ و  -٣٧
  .التنفيذينيالوحدة وأمانة جملس الرؤساء 

    
    اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه  -سادساً  

النظـام األساسـي لوحـدة التفتـيش املـشتركة، وقـرار            مـن   ) ٤ (١١املادة  عمال بأحكام     -٣٨
 مــن خمطــط اليونيــدو ملتابعــة توصــيات وحــدة التفتــيش   ٩، والفقــرة ٤٨/٢٢١اجلمعيــة العامــة 

ــواردة يف هــذه الوثيقــة وأن يقــّدم    يــود أن ُيحــيط علمــاً ب اجمللــس لعــلَّاملــشتركة،  املعلومــات ال
  . ملموسٍة أخرىاٍتإرشادات بشأن اختاذ إجراء
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    املرفق
      تقارير وحدة التفتيش املشتركة ذات الصلة باليونيدو

JIU/REP/2011/1استعراض اخلدمة الطبية يف منظومة األمم املتحدة  
 املسؤولةاجلهة  التوصية 
 يف مؤســساهتم رؤســاء التنفيــذيون ملؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة جهــات تنــسيقٍ  العــّين ينبغــي أن ُي ١

لتسهيل صياغة وتنفيذ السياسات واإلجراءات الالزمة ألغراض السالمة والصحة املهنيتني، وينبغـي هلـم        
 . على أجهزهتم التشريعية العتمادهاأمساء تلك اجلهاتعرض اإلسراع ب

الرئيس التنفيذي

حيــال مــسائل  التــشريعية ملؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة أن تعتمــد معــايري مالئمــة   تللــهيئاينبغــي  ٢
مراعـاة وكفالـة التوافـق مـع التعـديالت الـيت طـرأت علـى معـايري                  مـن أجـل     السالمة والصحة املهنيـتني،     

 .التشغيلية الدنيالسالمة واألمن ا

 ة التشريعياهليئة

أرشـفة  /تـسجيل  مـن    متكِّـن  نظمـاً سات منظومـة األمـم املتحـدة        ذ الرؤساء التنفيـذيون ملؤسـ     فّينبغي أن ُين   ٣
 .بالفعلأُدخلت  قد تلك النظم مل تكن إذا ،السجالت الطبية للموظفني إلكترونياً

الرئيس التنفيذي

    
JIU/REP/2011/3 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي يف منظومة األمم املتحدة 

 ةاملسؤولاجلهة  التوصية 
أن الرؤساء التنفيذيني  من  التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدةاهليئاتينبغي أن تطلب  ٣

وخمصصة ُتكلَّف بوضع  حمددة اتصالجهات  و وآلياٍتهياكليستحدث كلٌ منهم داخل مؤسسته 
سياسات واستراتيجيات الدعم املؤسسية اخلاصة بكل وكالة من الوكاالت، وكفالة التنسيق بشأن 

خالل إعادة  ، منالوكاالتوفيما بني م  بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي داخل منظماهتالتعاون بني
 .على النحو الالزم هلذا الغرض، حسب االقتضاء توزيع املوظفني واملوارد

الرئيس التنفيذي

 نمتطلب  مؤسسات منظومة األمم املتحدة أن يف اإلداراتجمالس التشريعية و للهيئاتينبغي  ٩
من موارد امليزانية  – يف املائة ٠,٥ ال تقل عن – نسبة مئوية حمددة ختصيصالرؤساء التنفيذيني 

بالتشاور مع  كل منهم، اختصاص جماالت  يفتشجيع التعاون فيما بني بلدان اجلنوبلاألساسية 
من املوارد مع البلدان املاحنة على استخدام جزء معني  واالتفاق ؛البلدان املستفيدة من الربامج

 .تمويل مبادرات التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثيلاخلارجة عن امليزانية 

الرئيس التنفيذي
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JIU/REP/2011/4التعددية اللغوية يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة  

 اجلهة املسؤولة التوصية 
تعيني ) أ: (، أن يتولوا، كل يف إطار منظمتهينبغي للرؤساء التنفيذيني، الذين مل يفعلوا ذلك بعد ١

 لشؤون التعددية اللغوية مهّمته اقتراح خطط عمل استراتيجية هدفها منّسقاًمسؤول رفيع املستوى 
تقدمي تقارير ) ب(تنفيذ التعددية اللغوية بفعالية، وذلك مبساعدة شبكة داخلية من جهات االتصال؛ 

 .د يف هذا الصداحملرز تقدم التشريعية عن الهيئاهتممنتظمة إىل 

الرئيس التنفيذي

 القضاء على عدم التوازن الراهن هبدفينبغي للرؤساء التنفيذيني أن يتخذوا املزيد من التدابري الفعالة  ٣
يف استخدام لغات العمل داخل األمانات مبا يف ذلك يف صفوف كبار اإلداريني ومطالبة كُلّ املوظفني 

 . على األقلانيةة حىت يتسىن هلم اكتساب معرفة جيدة بلغة عمل ثبتطوير مهاراهتم اللغوي

الرئيس التنفيذي

ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن يتولّوا بانتظام، عند رصد االستخدام  ٤
  يف املنظمة اليت ينتمي إليها، تقدير احتياجات املستخدمني وصياغةكلاملنصف للغات الرمسية 

استراتيجيات من شأهنا أن تعزز تنفيذ التعددية اللغوية عن طريق إشراك منسقي شؤون التعددية اللغوية 
 .يف منظماهتم والشبكة اليت تضم جهات االتصال يف هذا الصدد

الرئيس التنفيذي

ملعنيون ينبغي جمللس الرؤساء التنفيذيني إنشاء شبكة خمصصة أو فريق عامل خمصص يشارك فيه املنسقون ا ٥
بشؤون التعددية اللغوية يف املنظمات اليت يعملون فيها وذلك ألخذ التوصيات الرئيسية الصادرة عن 
االجتماع السنوي الدويل املعين بترتيبات اللغات والوثائق واملنشورات وترمجتها إىل استراتيجيات عمل 

التنسيق وتقاسم املوارد إىل فيما خيص إدارة خدمات املؤمترات واخلدمات اللغوية حىت يؤدي ُحسن 
 .حتقيق وفورات مالية ذات بال وزيادة اإلنتاجية والفعالية يف ما خيص عمل املنظمات

الرئيس التنفيذي

ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن تتوىل، عند إنشاء هيئات مؤسسية  ٦
طط اخلاصة بتوفري املوارد الالزمة من ميزانياهتا جديدة حتتاج إىل توفري خدمات املؤمترات، وضع اخل

 .مبا يتفق وعبء العمل اإلضايف الناجم وال سيما فيما يتعلق بالترمجة التحريرية والترمجة الشفوية

 اهليئة التشريعية

ينبغي أن يتخذ الرؤساء التنفيذيون ما يلزم من تدابري لضمان االمتثال الكامل لالتفاق اخلاص بالترمجة  ٧
الشفوية املربم بني الرابطة الدولية للمترمجني الشفويني املختصني خبدمة املؤمترات واألمم املتحدة، 
واالتفاق اخلاص بالترمجة التحريرية املربم بني اللجنة االستشارية املعنية باملسائل اإلدارية والرابطة 

 سواء يف هبذين االتفاقنيوعي الدولية ملترمجي املؤمترات، وال سيما عن طريق ضمان قدر أكرب من ال
 .املقر أو يف املكاتب اإلقليمية وعن طريق وضع نظم لرصد االمتثال هلما

الرئيس التنفيذي

ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن تؤمن ختصيص املوارد الالزمة داخل  ٨
ني وتوفري التدريب املناسب للمرشحني املنظمات من أجل وضع اخلطط الفعالة يف جمال تعاقب املوظف

 .الذين يتقدمون إىل االمتحانات اللغوية

 اهليئة التشريعية

ينبغي للرؤساء التنفيذيني أن يعدوا خطط عمل استراتيجية يف جمال اخلدمات اللغوية لتنفيذ عمليات  ٩
اللغويني ولتطويرهم ظفني االختبار وانتقاء املرشحني والتعيني، وأن يقترحوا حوافز الستبقاء املو

 ال ينبغي اعتبار وأنه لدى الدول األعضاء منظومات تعليمية خمتلفة، نَّ، واضعني يف اعتبارهم أالوظيفي
 .أي منها منظومة معيارية

الرئيس التنفيذي
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JIU/REP/2011/4التعددية اللغوية يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة  

 اجلهة املسؤولة التوصية 
ر ينبغي للرؤساء التنفيذيني اختاذ التدابري الضرورية للتأكد من أن عملية التوظيف، مبا يف ذلك توظيف كبا١١

املوظفني، تراعي على حنو كامل وعادل اشتراطات اللغة، حبيث ميكن ملؤسسات املنظومة، على املدى 
، أن تعتمد على القوة العاملة املتعددة اللغات اليت تتقن لغة عمل واحدة ولديها إملام جيد بلغة املتوسط

 .دة ملراكز العملعمل أخرى واحدة على األقل، مع إيالء االهتمام الواجب لالحتياجات احملد

الرئيس التنفيذي

ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن توّجه وتقر الدعم الالزم الذي حيتاجه ١٢
الرؤساء التنفيذيون من أجل تطوير املواقع الشبكية املتعددة اللغات جبميع لغاهتا الرمسية أو لغات العمل 

 . الواجب للخصائص اللغوية ملراكز العمل املعنيةعتبار تتعامل هبا مع إيالء االاليت

 اهليئة التشريعية

 يف جمال ميدانياًينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة، الذين ينجزون أعماهلم ١٤
الشؤون اإلنسانية وحفظ السالم وبناء السالم واألنشطة اإلمنائية، وغري ذلك، أن يكفلوا إيالء 

 جبميع اللغات الرمسية أو بلغات العمل، مع ز أنشطتهم واملواد ذات الصلة هباهتمام الواجب إلجنااال
 .مراعاة اللغة أو اللغات احمللية للمستفيدين

الرئيس التنفيذي

ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة، كمبدأ من مبادئ السياسة العامة، أن تقر ١٥
لالزمة لضمان االمتثال الفعلي يف سياق تنفيذ أعمال املنظمات األساسية جبميع اللغات الترتيبات ا

 .الرمسية ولغات العمل وذلك بوسائل منها عرب قنوات امليزانية

 اهليئة التشريعية

    
JIU/REP/2011/5أطر املساءلة يف منظومة األمم املتحدة   

 اجلهة املسؤولة التوصية 
فيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة اليت مل تنشئ بعد إطاراً للمساءلة قائماً بذاته ينبغي للرؤساء التن ١

 .أن يفعلوا ذلك على سبيل األولوية مسترشدين باملعايري املرجعية الواردة يف هذا التقرير
الرئيس التنفيذي

باالستناد إىل هنج اإلدارة  التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة، أن تتخذ قراراهتا للهيئاتينبغي  ٢
القائمة على النتائج وأن تكفل ختصيص املوارد الضرورية لتنفيذ اخلطط االستراتيجية للمنظمات 

 .، ما مل تكن قد فعلت ذلكوإدارهتا القائمة على النتائج

 اهليئة التشريعية

 الذايت، يف تقاريرهم السنوية ينبغي للرؤساء التنفيذيني إدماج نتائج التقييم، مبا يف ذلك نتائج التقييم ٣
 . إىل اهليئات التشريعيةاملقدَّمة

الرئيس التنفيذي

ينبغي للرؤساء التنفيذيني للمنظمات الذين مل يطلعوا موظفيهم على ما يتخذونه من قرارات بشأن  ٤
سنوية يف مرفقات بالتقارير ال(التدابري التأديبية املفروضة على املوظفني وذلك من خالل نشر قوائم 

تصف املخالفات املرتكبة والتدابري املتخذة مع ضمان التكتم على هوية املوظفني ) وعلى املوقع الشبكي
 .، ما مل يكونوا قد فعلوا ذلكاملعنيني

الرئيس التنفيذي

ينبغي للرؤساء التنفيذيني أن يوعزوا إىل ُشعبهم املسؤولة عن إدارة املوارد بأن ُتنشئ آليات لتقدير  ٥
ء املميز عن طريق استحداث سبل ووسائل خالقة لتحفيز املوظفني من خالل منحهم جوائز األدا

 .ومكافآت وغري ذلك من احلوافز

الرئيس التنفيذي

ينبغي أن يضع الرؤساء التنفيذيون سياسات للكشف عن املعلومات وينفذوها لزيادة الشفافية واملساءلة  ٦
 . يكونوا قد فعلوا ذلك، وأن يبلغوا اهليئات التشريعية بذلكيف منظماهتم على سبيل االستعجال، ما مل

الرئيس التنفيذي
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JIU/REP/2011/6استمرارية تصريف األعمال يف منظومة األمم املتحدة  

 اجلهة املسؤولة التوصية 
ضع ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن يتولّوا، إن مل يفعلوا ذلك بعد، و ١

استراتيجيات تتعلق باستمرارية تصريف األعمال، مبا يف ذلك التكليف مبسائل إدارة /سياسات
االستراتيجيات على /تصريف األعمال مع إعطاء املسؤولية عن تنفيذها، وطرح تلك السياسات

 .اهليئات التشريعية للعلم

 الرئيس التنفيذي

نية بشؤون استمرارية تصريف األعمال مبكتب الرئيس ينبغي للرؤساء التنفيذيني أن يلحقوا اجلهة املع ٢
 .التنفيذي أو املوظف التنفيذي املعين بشؤون اإلدارة

 الرئيس التنفيذي

ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة، أن يضعوا، إن مل يفعلوا ذلك بعد، خططاً  ٣
م املخاطر والوظائف احلامسة احملددة والوقت موثقة الستمرارية تصريف األعمال انطالقاً من تقيي

 .املستهدف الستعادة القدرة على العمل، وأن يعتمدوا تلك اخلطط

 الرئيس التنفيذي

ينبغي للرؤساء التنفيذيني احلرص على أن يشمل نطاق خطط استمرارية تصريف األعمال املعمول هبا يف  ٤
وينبغي إنشاء آليات اإلشراف والرقابة لضمان تساوق . مؤسسات منظومة األمم املتحدة مكاتبها امليدانية

 .وتبادلية خطط استمرارية تصريف األعمال مع خطط املقر وأفرقة األمم املتحدة القطرية، عند االقتضاء

 الرئيس التنفيذي

ينبغي للرؤساء التنفيذيني أن حيرصوا على أن تكون عملية وضع خطط استمرارية تصريف األعمال  ٦
 . عنصراً من عناصر مساءلة املديرين التنفيذيني وتقييم أدائهموتطبيقها

 الرئيس التنفيذي

ينبغي للهيئات التشريعية يف منظمات األمم املتحدة، انطالقاً من املقترحات اليت يقدمها الرؤساء التنفيذيون  ٧
تصريف األعمال بشأن امليزانيات، أن توفر ما يلزم من موارد مالية وبشرية لتطبيق خطط استمرارية 

استراتيجيات تلك املنظمات يف جمال استمرارية تصريف /املعتمدة واملوضوعة استناداً إىل سياسات
 .األعمال، ومواصلة رصدها وصيانتها وحتديثها

 اهليئة التشريعية

ينبغي للرؤساء التنفيذيني أن يضمنوا إدراج التدريب على مسائل استمرارية تصريف األعمال يف  ٨
ت املخصصة للتطوير الوظيفي، وتنمية قدرات املوظفني، مبا يف ذلك التدريب التمهيدي، وأن الدورا

يضمنوا توفري التدريب املنتظم للموظفني األساسيني يف املنظمات كعنصر أصيل من عناصر إدارة 
 .استمرارية تصريف األعمال

 الرئيس التنفيذي

    
JIU/REP/2011/7م املتحدة وظيفة التحقيق يف منظومة األم 

 اجلهة املسؤولة التوصية 
تعليمات بإدماج مجيع التحقيقات يف كيان الرقابة بعُد ينبغي للرؤساء التنفيذيني الذين مل يصدروا  ١

املطلوبة لالضطالع ) البشرية واملالية(وينبغي توفري املوارد .  أن يفعلوا ذلكالداخلية لكل منظمة
 .الرقابة يف املنظمة/صيات جلان مراجعة احلساباتبفعالية بوظيفة التحقيق على أساس تو

 الرئيس التنفيذي

أن يكفلوا اختيار موظفي التحقيق مبا يتفق ملؤسسات منظومة األمم املتحدة ينبغي للرؤساء التنفيذيني  ٢
والنظامني األساسي واإلداري للموظفني، باالستناد إىل اجلدارة وإىل مؤهالت احملقق احملترف وخربته 

وينبغي اختيار هؤالء املوظفني على حنو مستقل عن اإلدارة وعن . ها معايري االختيار الرئيسيةبوصف
 .التأثري اإلداري، مبا يضمن اإلنصاف والشفافية وزيادة الفعالية واالستقاللية لوظيفة التحقيق

 الرئيس التنفيذي
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JIU/REP/2011/7م املتحدة وظيفة التحقيق يف منظومة األم 

 اجلهة املسؤولة التوصية 
املنظمة نفسها، وأن يشجعوا انتداب ينبغي للرؤساء التنفيذيني أن يوقفوا العمل بتنقل احملققني داخل  ٣

 .أو إعارة موظفي التحقيق إىل دوائر التحقيق مبؤسسات منظومة األمم املتحدة/و
 الرئيس التنفيذي

رؤساءها التنفيذيني إىل بعُد ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة اليت مل توجه  ٤
وحدات التحقيق بصالحية بدء التحقيقات دون موافقة ضمان متتع كيانات الرقابة الداخلية أو 

 . أن تفعل ذلكمسبقة من الرئيس التنفيذي

 اهليئة التشريعية

ينبغي ملؤمتر احملققني الدوليني أن ينشئ فريقا فرعيا ملنظومة األمم املتحدة، مماثالً ملنتدى املراجعة  ٥
 .الداخلية للحسابات باألمم املتحدة

وحدة رئيس 
 /لداخليةالرقابة ا
 التحقيق

ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن تستعرض مدى كفاية املوارد ومدى  ٦
الرقابة إما على أساس /مالءمة مالك املوظفني لوظيفة التحقيق استناداً إىل توصيات جلان املراجعة

 .سنوي أو كل سنتني تبعاً لدورة ميزانية هذه املنظمات

 لتشريعيةاهليئة ا

ينبغي أن يسمي الرؤساء التنفيذيون منسقاً مركزياً لرصد تنفيذ مجيع تقارير التحقيق وملتابعتها  ٧
 .داخل منظماهتم

 الرئيس التنفيذي

    
JIU/REP/2011/9عملية إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة  

 ؤولةاجلهة املس التوصية 
ألمم املتحدة أن تتألف جلان إدارة تكنولوجيا ا منظومة ملؤسساتينبغي أن يكفل الرؤساء التنفيذيون  ١

املعلومات واالتصاالت أو اهليئات املناظرة هلا من أعلى مديري أنشطة العمل املمثلني جلميع الدوائر 
 . أو ما يعادلهاملؤسسةة نائب رئيس  وأن يرأسها مدير تنفيذي، ُيفضَّل أن يكون برتبباملؤسسةالرئيسية 

 الرئيس التنفيذي

 منظومة األمم املتحدة أن يكفلوا عقد اجتماعات منتظمة للجان أو ملؤسساتينبغي للرؤساء التنفيذيني  ٢
للهيئات املناظرة املعنية بإدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على أن يشارك فيها األعضاء أمت مشاركة 

فري الوثائق املالئمة يف الوقت املناسب واالحتفاظ مبحاضر لالجتماعات بغية اإلفادة الكاملة من ممكنة، وتو
 .أعمال اللجنة ومهامها

 الرئيس التنفيذي

 منظومة األمم املتحدة أن يكفلوا القيام على حنو منتظم، ولكن ملؤسساتينبغي للرؤساء التنفيذيني  ٣
عراض وتقييم مهام وأداء جلنة إدارة تكنولوجيا املعلومات ليس أقل من مرة كل ثالث سنوات، باست

 .واالتصاالت أو اهليئة املناظرة هلا بغية ضمان فعاليتها وتيسري عملية حتسينها

 الرئيس التنفيذي

، ‘كبري موظفي املعلومات‘ منظومة األمم املتحدة ضمان أن يكون ملؤسساتينبغي للرؤساء التنفيذيني  ٤
 إليه باملسؤوليات والسلطات اإلمجالية يف هذا ُيعهدلى مستوى وظيفي رفيع مناسب وأن أو مْن يناظره، ع

 .الصدد وأن تكون لديه إمكانية الوصول إىل اإلدارة التنفيذية

 الرئيس التنفيذي

 منظومة األمم املتحدة أن يكفلوا إعداد استراتيجيات بشأن تكنولوجيا ملؤسساتينبغي للرؤساء التنفيذيني  ٥
 وإقرارها واستعراضها وحتديثها بصورة دورية من أجل املؤسسةعلومات واالتصاالت على مستوى امل

 وأن حتقق قيمة باملؤسسةضمان أن تكون هذه االستراتيجيات متوائمة مع احتياجات العمل واألولويات 
 .لالستثمارات املضطلع هبا بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 الرئيس التنفيذي
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JIU/REP/2011/9عملية إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة  

 ؤولةاجلهة املس التوصية 
 منظومة األمم املتحدة أن تطلب من الرؤساء التنفيذيني هلذه ملؤسساتنبغي للهيئات التشريعية ي ٦

 على الدول املؤسسات أن يعرضوا استراتيجيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هلذه املؤسسات
 .األعضاء لإلحاطة هبا علماً ولدعمها

 اهليئة التشريعية

 استراتيجياهتم املتعلقة بتكنولوجيا نَّنظومة األمم املتحدة التأكد من أ مسساتملؤينبغي للرؤساء التنفيذيني  ٧
ماً دقيقاً مع اخلطط االستراتيجية املتوسطة األجل والطويلة األجل أو ؤاملعلومات واالتصاالت متوائمة توا

والواليات اخلطط املناظرة بغية ضمان أن تدعم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتساند االحتياجات 
 .املتعلقة بأنشطة العمل األخرى

 الرئيس التنفيذي

 منظومة األمم املتحدة إنشاء آليات لرصد تنفيذ استراتيجيات ملؤسساتينبغي للرؤساء التنفيذيني  ٨
، وضمان أن جيري باستمرار رصد استراتيجية املؤسساتتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اخلاصة هبذه 

ات واالتصاالت وخارطة الطريق املتعلقة بتنفيذها والنواتج املتوقع حتقيقها ومؤشرات تكنولوجيا املعلوم
 .األداء وتقدمي تقارير عنها إىل اللجان أو اهليئات املناظرة املعنية بإدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 الرئيس التنفيذي

أن يعززوا جهودهم الرامية إىل تتّبع التكاليف نظومة األمم املتحدة م ملؤسساتينبغي للرؤساء التنفيذيني  ٩
، مبا يف ذلك جمموع التكاليف مؤسساهتماملخصصة الغرض لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 

املتكررة والتكاليف املخصصة الغرض السنوية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فضالً عن تتّبع 
 .تفاصيل عناصر التكاليف الرئيسية

 الرئيس التنفيذي

 منظومة األمم املتحدة أن يكفلوا إجراء استعراضات الحقة للتنفيذ ملؤسساتينبغي للرؤساء التنفيذيني ١٠
بشأن االستثمارات واملشاريع الرئيسية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وذلك متشياً مع 

 .املؤسسة واالتصاالت لدى منهجيات وسياسات االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات

 الرئيس التنفيذي

    
JIU/NOTE/2011/1إصالحات نظام املشتريات يف منظومة األمم املتحدة  

 اجلهة املسؤولة التوصية 
 ويقفوا على مدى أمهيتها يف تنفيذ أنشطة املشترياتوظيفة ينبغي أن ُيقّيم الرؤساء التنفيذيون  ١

وظيفة يف مكاٍن مناسبٍ يف التسلسل اهلرمي اإلداري ويوفروا ، ومن مثّ ُيدرجوا هذه المؤسساهتم
املوارد البشرية الالزمة ألنشطتها استناداً إىل حتليل درجة التعقيد اليت تنطوي عليها هذه الوظيفة 

 .وأعبائهوحجم العمل 

 الرئيس التنفيذي

 تقييم الكفاءات ستند إىليف جمال املشتريات تغ الرؤساء التنفيذيون سياسةً للتدريب وينبغي أن يص ٢
الالزمة يف جمال املشتريات، ُبغية ضمان جودة تدريب املوظفني الذين يتعاملون مع املشتريات وتعزيز 

 .قدرهتم على تقدمي خدمات مهنية رفيعة املستوى

 الرئيس التنفيذي

ة العقود ومجع  وإداراملشتريات املرتبطة بعملية القدراتينبغي أن يكفل الرؤساء التنفيذيون دمج  ٣
 .البيانات يف نظم املعلومات اخلاصة مبؤسساهتم

 الرئيس التنفيذي

 إىل حتليلٍ شاملٍ اًستنادا للمشترياتينبغي أن يتوىل الرؤساء التنفيذيون تطوير وصيانة استراتيجيٍة ديناميٍة  ٤
 . يف مؤسساهتماملشتريات، ُبغية تعظيم فعالية وكفاءة مجيع أنشطة االشتراءلنفقات 

 الرئيس التنفيذي
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JIU/NOTE/2011/1إصالحات نظام املشتريات يف منظومة األمم املتحدة  

 اجلهة املسؤولة التوصية 
طويلة األجل، وأن حياولوا تعظيم الينبغي أن يستعرض الرؤساء التنفيذيون بانتظامٍ أداء االتفاقات  ٥

استخدامها من خالل مجع اإلحصاءات ذات الصلة وحتليلها، ومن خالل السعي إىل زيادة توحيد 
 . السلع واخلدماتاشتراء وجتميع الطلب يف عمليات االشتراءمعايري 

 الرئيس التنفيذي

، تقنياٍت  اخلاصة هبمينبغي أن يستخدم الرؤساء التنفيذيون، يف إطار عملية صياغة استراتيجية املشتريات ٦
تساعد يف حتديد اجملاالت اليت ميكن أن ُتحدث فيها موارد املشتريات أكرب األثر، وتتضمن هذه التقنيات 

املرتفعة، من أجل ضمان توجيه / القيم املنخفضةاملرتفعة ومصفوفات/مصفوفات املخاطر املنخفضة
 .االهتمام الكايف ملثل هذه اجملاالت

 الرئيس التنفيذي

 وينبغي أن يشمل ذلك .عملية املشترياتينبغي أن يدمج الرؤساء التنفيذيون عنصر إدارة املخاطر يف  ٧
 . الفرديةءاالشترا وتنفيذ عمليات املشتريات وحدات املشتريات، وحتليل أنشطة تشغيل

 الرئيس التنفيذي

 توجيهيٍة ومبادئ سياساٍت اإلدارة، وضعينبغي أن يتوىل الرؤساء التنفيذيون، يف إطار توجيهات جمالس  ٨
يف ،  وتنفيذ تلك السياسات واملبادئ تدرجيياًبدأ املنافسةمل وتتمثل البيئية ات تراعي املسؤوليللمشتريات

 .ريات أمام البلدان النامية والبلدان اليت متر مبرحلٍة انتقاليٍة املشتعلى فتح باب احلرص الواجب ظل

 الرئيس التنفيذي

 املعمول هبااملشتريات وممارسات  اتينبغي أن يستعرض الرؤساء التنفيذيون اجلانب االجتماعي لسياس ٩
ن هذه السياسات مجيع العناصر االجتماعية اهلامة، وضماُتغطي يف مؤسساهتم، من أجل ضمان أن 

 .وجود مبادئ توجيهية حتقق كفاءة التنفيذ

 الرئيس التنفيذي

 لزيادة املشتريات من البلدان النامية عمليةً واستباقيةًينبغي أن يعتمد الرؤساء التنفيذيون سياساٍت ١٠
 أمور، تعريفاً واضحاً مجلةينبغي أن يتضمن ذلك، يف و. والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

 .يانات ذات الصلة، وإدخال مفهوم احلوافز االنتقائية، واستخدام لغاٍت متعددٍة وتوعية املوظفنيللب

 الرئيس التنفيذي

، لكي يتسىن مواءمتها باملشترياتينبغي أن يستعرض الرؤساء التنفيذيون السياسات األخالقية املتعلّقة ١١
 .مع أفضل املمارسات

 الرئيس التنفيذي

، من أجل  كمسألة ذات أولويةمد الرؤساء التنفيذيون سياسة تطبيق جزاءاٍت على البائعنيينبغي أن يعت١٢
 .املشترياتتعزيز الشفافية واملساءلة يف أنشطة 

 الرئيس التنفيذي

 تطبيق آلياٍت مناسبٍة يف مؤسساهتم للرصد وتقييم األداء فيما يتصل التنفيذيونينبغي أن يكفل الرؤساء ١٤
 .اتاملشتريبأنشطة 

 الرئيس التنفيذي

 داخلياً املشترياتينبغي أن يكفل الرؤساء التنفيذيون وجود آلياٍت منتظمٍة لإلبالغ بشأن أنشطة ١٥
 ).جملالس اإلدارة(وخارجياً ) لإلدارة العليا(

 الرئيس التنفيذي

ى الدروس املستفادة ، تتيح التعّرف علمعرفيَّةينبغي أن يكفل الرؤساء التنفيذيون صياغة وتنفيذ آلياٍت ١٦
 .نشرها عرب مؤسساهتمو وتبادهلا املشترياتوأفضل املمارسات يف أنشطة 

 الرئيس التنفيذي

  


