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  جملس التنمية الصناعية  
 الدورة احلادية واألربعون

  ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٧- ٢٤فيينا، 
  ت من جدول األعمال املؤق٩َّالبند 

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

ملــشتركة وفقــاً ملخطَّــط يقــدِّم هــذا التقريــر معلومــاٍت عــن أنــشطة وحــدة التفتــيش ا     
  .١١-م/٢٤-متابعة توصياهتا، عمالً باملقّرر م ت ص

  
  احملتويات

 الصفحة  الفقرات    
 ٢  ٢-١ .................................................................................مقدِّمة-أوالً

  ٣ ٢٨-٣ .......... باليونيدومباشرةهلا صلة شتركة املفتيش الت وحدةدَّمة من مقرات مذكِّتقارير و-ثانياً
  ١١ ٣٢-٢٩ .....................................ش املشتركة داخل اليونيدوتنفيذ توصيات وحدة التفتي-ثالثاً
  ١٢ ٣٨-٣٣ ......................................................التفاعل مع وحدة التفتيش املشتركة-رابعاً
  ١٣ ٤٤-٣٩ ...............................................................٢٠١٣برنامج العمل لعام -خامساً
  ١٤  ٤٥ .......................................................اإلجراء املطلوب من اجمللس اتِّخاذه-سادساً

      املرفق
  ١٥....................................................تقارير وحدة التفتيش املشتركة ذات الصلة باليونيدو  
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    مقدِّمة  -أوالً  
س التنميــة لــهيئــة فرعيــة تابعــة جمل  ") الوحــدة("أصــبحت وحــدة التفتــيش املــشتركة      -١

وقــد ورد خمطَّــط ملتابعــة توصــيات الوحــدة يف . ٢٢-م/١-الــصناعية مبوجــب مقــرَّره م ت ص
ــة  ــرَّ، وأIDB.24/18ُالوثيق ــرَّر م ت ص   ق ــا يف املق ــط الحق ــك املخطَّ ــضي . ١١-م/٢٤- ذل وتق

إال يف  ( ُينظـر يف تقـارير الوحـدة يف دورة عاديـة واحـدة للمجلـس كـل سـنة                     أحكام املقرَّر بأن  
 ).حاالت معيَّنة منصوص عليها

منذ  )٢(راتوأربـع مـذكِّ    )١(جمموعـه عـشرة تقـارير     دة ما ــ الوحتلقَّت املنظمة مـن     د ـوق  -٢
/ آب ٢٣ املؤرَّخــة IDB.40/14 يقةــــالوث(املوضــوع ذا ــــناول هــــتت اجمللــس الــسابقة الــيت ةيقــــوث

صلة مباشرة اليت هلـا    على التقارير املنظمة  تعليقات وتتضمَّن الوثيقة احلالية    ). ٢٠١٢ سأغسط
  .اليت تنطبق على اليونيدوالتوصيات ويتضمن املرفق . باليونيدو

    
    خر التقارير والرسائل اإلدارية اليت صدرت عن وحدة التفتيش املشتركةآ    

JIU/REP/2012/1 - م واإلدارة يف مــؤمتر األمـــم املتحــدة للتجـــارة والتنميـــة    اســتعراض التنظـــي
  )األونكتاد(

JIU/REP/2012/2 -عملية إدارة اإلجازات املرضية يف منظومة األمم املتحدة   
JIU/REP/2012/3 -تقييم شبكة األمم املتحدة للمحيطات   
JIU/REP/2012/4 -  مقــارن حتليــل :  اســتقدام املــوظفني يف مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة

   حملة عامة-وإطار مرجعي 
JIU/REP/2012/5 -استعراض عقود اخلرباء االستشاريني األفراد يف منظومة األمم املتحدة   
JIU/REP/2012/6 - اســـتعراض التنظـــيم واإلدارة والالمركزيـــة يف منظمـــة الـــصحة العامليـــة - 

  اجلزء األول
JIU/REP/2012/7 -ة يف منظمـــة الـــصحة العامليـــة  اســـتعراض التنظـــيم واإلدارة والالمركزيـــ- 

  اجلزء الثاين
JIU/REP/2012/9 -اللجوء إىل دفع املبلغ اإلمجايل املقطوع بدالً من االستحقاقات   
───────────────── 

 ميكن االطِّالع على مجيع تقارير وحدة التفتيش املشتركة ومذكّراهتا من خالل موقعها الشبكي  )1(  
www.unjiu.org.  

  .وقت إعداد هذا التقرير  )2(  
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JIU/REP/2012/11 -متويل العمليات اإلنسانية يف منظومة األمم املتحدة   
JIU/REP/2012/12 -التخطيط االستراتيجي يف منظومة األمم املتحدة   
JIU/Note/2012/1 - حتليــل مقــارن :  اســتقدام املــوظفني يف مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة

   اإلطار املؤّسسي-وإطار مرجعي 
JIU/Note/2012/2 - حتليــل مقــارن :  اســتقدام املــوظفني يف مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة

   عملية االستقدام-وإطار مرجعي 
JIU/Note/2012/3 -حتليــل مقــارن : ظومــة األمــم املتحــدة اســتقدام املــوظفني يف مؤســسات من

  التوازن بني اجلنسني والتوزيع اجلغرايف -وإطار مرجعي 
JIU/Note/2012/4 -ترتيبات الدوام املرنة يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة   

    
 مباشرةهلا صلة شتركة املفتيش الت وحدةدَّمة من مقرات مذكِّتقارير و  -ثانياً  

      باليونيدو
    JIU/REP/2012/2 -عملية إدارة اإلجازات املرضية يف منظومة األمم املتحدة   -فأل  

الطريقــة الــيت جيــري هبــا تــسجيل اإلجــازات املرضــية وإدارهتــا    يــستعرض هــذا التقريــر   -٣
ن مؤسـسات منظومـة األمـم       واإلبالغ عنها يف املنظمات الدولية، ويقترح إدخال حتسينات متكِّ        

د واألنظمـة املتعلقـة باإلجـازات املرضـية وحتـسينها وتنـسيقها علـى        املتحدة مـن توضـيح القواعـ     
ــع إســاءة اســتخدامها، بــل ومتكِّــ    ــة   نطــاق املنظومــة، ومن ــة الواجب ن اإلدارة مــن أن تبــذل العناي

 زيـادة التغّيـب     رت أنَّ د دراسـة لألمـم املتحـدة قـدَّ         وتؤكّـ  .خبصوص صحة املوظفني وسـالمتهم    
ل زيــادة مطابقـة يف مرتبـات املــوظفني، علـى ضـرورة إنفــاذ      يف املائـة تعـاد  ١عـن العمـل بنــسبة   

وخـصوصا اإلجـازة املرضـية دون    (القواعد واألنظمة القائمة الـسارية علـى اإلجـازات املرضـية           
 ويف الوقـت نفـسه، ونتيجـة لعـدم تـوافر            .وعلى استحقاقات اإلجـازات األخـرى     ) شهادة طبية 

ضـية، ال ميكـن أن ُتحـدَّد علـى وجـه الـيقني              بيانات أو إحصاءات دقيقة متعلقـة باإلجـازات املر        
  .تكلفة اإلجازات املرضية اليت تتكبدها مؤسسات منظومة األمم املتحدة

 احلفاظ على بيئة عمـل صـحية هـو شـرط ال بـد منـه للحـد مـن         وخيلص التقرير إىل أنَّ    -٤
ــب ألســباب صــحية    ــسألة، ُيطلــب إىل الرؤ  ). اإلجــازات املرضــية (التغّي ــذه امل ســاء وملعاجلــة ه

التنفيذيني تزويـد اهليئـات التـشريعية بتقـارير شـاملة سـنوية أو مـرَّة كـل سـنتني عـن اإلجـازات                        
املرضــية، تتــضمَّن بيانــات إحــصائية وماليــة، كمــا تتــضّمن التــدابري الــيت اتَّخــذهتا املنظمــات مــن 
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ب  ويوصـي التقريـر كـذلك بـأن ُيـَدرَّ          .أجل احلـد مـن التغّيـب املنـسوب إىل اإلجـازات املرضـية             
املديرون واملشرفون على كيفية معاجلة احتياجات املوظفني الذين لديهم قضايا طبية قد تـؤدِّي              

وبالتايل، ُيطلـب إىل الرؤسـاء التنفيـذيني أن يـضعوا وينفـذوا سياسـة               . إىل حاالت تغيُّب عديدة   
  .لعودة املوظفني الغائبني يف إجازة مرضية ممتدة إىل العمل

    
    تعليقات اليونيدو    

تتَّفق اليونيدو مع ما جـاء يف التقريـر وتؤيِّـد التوصـيات املقدَّمـة، حيثمـا انطبقـت علـى               -٥
  .اليونيدو ورهناً بتوافر األموال الالزمة وباألولويات اإلدارية

    
    JIU/REP/2012/3 -تقييم شبكة األمم املتحدة للمحيطات   -باء  

الوكـاالت واقتـراح توصـيات      كان اهلدف من التقييم هو دراسـة اآلليـة املـشتركة بـني                -٦
 وقامــت الوحــدة باســتطالع األنــشطة الــيت   .ملموســة لتحــسني كفاءهتــا وفعاليتــها يف التنــسيق  

خـالل الـسنوات اخلمـس املاضـية     ) الشبكة(اضطلع هبا أعضاء شبكة األمم املتحدة للمحيطات    
نــاول قــضايا فيمــا يتعلــق بقــضايا احمليطــات واملنــاطق الــساحلية، وتبــيَّن هلــا وجــود ثغــرات يف ت   

احمليطات واملناطق الساحلية من منظور أهداف خطة جوهانسربغ للتنفيـذ، وكـذلك األهـداف         
  .اإلمنائية لأللفية

 الـشبكة مل تـتمكن مـن االضـطالع بـصورة ُمرضـية باختـصاصاهتا        وتبيَّن من التقييم أنَّ     -٧
ــوافر املــوار      ــا إىل ضــعف هيكلــي كــبري يتــصل بعــدم ت د البــشرية األصــلية، وُيعــزى ذلــك جزئي

واملالية، مما حيّد مـن القـدرة علـى إجـراء اسـتعراض شـامل للـربامج ذات الـصلة وإجـراء حتديـد                        
 يف املائـة فقـط مـن بـرامج       ١٤ وتبـيَّن مـن عمليـة االسـتطالع أنّ           .مفيد جملاالت العمل املـشترك    

 أعضاء الشبكة ُنفِّذت بصورة مـشتركة مـع أعـضاء آخـرين وأنّ مثـة تـضخما يف عـدد اآلليـات                     
ــساحلية     ــاطق ال ــشؤون احمليطــات واملن ــىن ب ــيت ُتع ــة    .ال ــات القائم ــع اآللي ــي أن تؤخــذ مجي  وينبغ

تنـسيق والتعـاون    ال  يـضاف إىل ذلـك أنّ      .واجلديدة بعني االعتبار لـضمان االنـسجام فيمـا بينـها          
ة الــشبكة وجلنــة األمــم املتحــدة املعنيــة بــاملوارد املائيــة وشــبكة األمــم املتحــدة املعنيــة بالطاقــ   بــني 

 وخلــص التقريــر إىل أنــه مــن الــضروري وضــع قيــادة الــشبكة علــى مــستوى عــالٍ يف    .حمــدودان
 ومـن شـأن ذلـك أن ييـسِّر الوصـول            .التسلسل اإلداري، أسوة بشبكة الطاقة وجلنة املوارد املائية       

حـدة  إىل اللجنة الربناجمية الرفيعة املستوى التابعة جمللـس الرؤسـاء التنفيـذيني يف منظومـة األمـم املت                 
 .املعين بالتنسيق وأن حيشد دعم الرؤساء التنفيذيني للمشاركة يف أعمال الـشبكة واإلسـهام فيهـا               
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 أمــا النتــائج .وأخــريا، ال بــد مــن وجــود إرادة سياســية مــن أجــل ضــمان اســتدامة عمــل الــشبكة 
  .واالستنتاجات والتوصيات اليت خلص إليها التقييم فقد روعيت يف تنقيح اختصاصات الشبكة

    
    تعليقات اليونيدو    

وتتَّفق اليونيـدو مـع مـا جـاء يف التقريـر         . طُِلب إىل اليونيدو حتديداً املشاركة يف التقييم        -٨
  .على الرغم من املشاركة احملدودة يف الشبكة

    
  حتليل مقارن : استقدام املوظفني يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة  - جيم  

    JIU/REP/2012/4 - وإطار مرجعي 
رات مرافقـة لـه   وثـالث مـذكِّ   اول هذه السلسلة اليت تضم تقريـرا استعراضـيا واحـدا   تتن  -٩
)(JIU/Note/2012/1-3  ِوكـان اهلـدف مـن    .ل الـدول األعـضاء  َبمسألة حتظى باهتمام دائم من ق 

هذه العملية هو أن ُتقـيَّم، يف سـياق االحتياجـات املؤسـسية املتنوعـة، مـسائل متعلقـة بالكفـاءة                     
ـزاهة يف عملية استقدام املوظفني، مع مراعـاة مبـادئ مـن قبيـل التوزيـع اجلغـرايف                  والشفافية والن 

 وتتنـاول السلـسلة القواعـد       .العادل، والتوازن بني اجلنسني، واملساواة بني لغات العمل الرمسيـة         
والسياسات واإلجراءات املتعلقة باالستقدام على نطاق املنظومة، مـع التركيـز علـى االسـتقدام               

 وهـي تقـدم حتلـيال مقارنـا حيـدد           .لذي يؤدي إىل تعيينات ملدة سـنة واحـدة أو أكثـر           اخلارجي ا 
القواســم املــشتركة واالختالفــات واملمارســات اجليــدة، فــضال عــن إمكانيــات مواصــلة تنــسيق   

ــّد كــبري      ــها إىل ح ــة بين ــة لالســتقدام واملواءم ــسلة  . اإلجــراءات العملي ــارا ١٥وحتــدِّد السل  معي
  .مرجعيا لالستقدام

    
    تعليقات اليونيدو    

رات املرافقـة لـه وتؤيِّـد تنفيـذ التوصـيات           تتَّفق اليونيدو مـع مـا جـاء يف التقريـر واملـذكِّ              -١٠
 أنَّ وجتـدر اإلشـارة إىل   .املقدَّمة، حيثما انطبقت على اليونيدو ويف حدود موارد امليزانية املتاحة       

، الـيت   بعـة بالفعـل لـدى اليونيـدو       هي ممارسـات معياريـة متَّ      شراخلمسة ع  املرجعية   املعايري معظم
. املتحـدة  األمـم  داخـل منظومـة    االختيـار  عمليـات االسـتقدام ومتطلبـات      مواءمـة  عموماتدعم  
  .التنظيمية القائمة خفض املعايريأنه ال ينبغي لتلك املعايري أن تفضي إىل  بيد
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 - حدة استعراض عقود اخلرباء االستشاريني األفراد يف منظومة األمم املت  - دال  
JIU/REP/2012/5    

تقييما الستخدام خـرباء   تتضمَّن هذه الدراسة املقارنة اليت أجريت على نطاق املنظومة  -١١
استشاريني أفراد يف منظومة األمـم املتحـدة، وذلـك عـن طريـق حتليـل الـسياسات واملمارسـات          

نـه يتطـرَّق أيـضا       ولئن كان التقرير يركز على االستعانة باخلدمات االستشارية، فإ         .ذات الصلة 
إىل اعتبارات أوسع نطاقاً فيما يتعلق بالطرائق التعاقدية مع األفراد من غري املـوظفني، إذ يؤكِّـد          
ــراد األخــرى مــن غــري       ــة اخلــرباء االستــشاريني وفئــات األف االســتعراض أن أوجــه اســتخدام فئ

ني، حتــت تــأثري  واإلفــراط يف اســتخدام التعاقــد مــع غــري املــوظف  .املــوظفني هــي أحيانــا متماثلــة 
ضغوط التنفيذ يف ظروف عدم كفاية التمويل وعدم مرونة مناذج التـزوُّد بـاملوظفني، واالفتقـار           
إىل معايري شاملة لالختيار بني منـوذجي التعاقـد مـع املـوظفني والتعاقـد مـع غـري املـوظفني أمـور             

س بـسمعتها مـن      مبـا يف ذلـك خمـاطر املـسا         ،تعرِّض املنظمات للمخاطر يف العديـد مـن اجملـاالت         
 وجيــد التقريــر أنّ الــسياسات   .أهنــا ال متتثــل للممارســات الدوليــة الفــضلى يف جمــال العمالــة      

واملمارســات االستــشارية الــيت تنتــهجها املنظمــات خمتلفــة متامــا، ويــدعو إىل إيــالء مزيــد مــن      
  ويــشدِّد أيــضاً علــى ضــرورة.االهتمــام علــى نطــاق املنظومــة ملواءمــة الــسياسات واملمارســات 

ممارسـة األمانـات والـدول األعـضاء الرصـد والرقابـة مبزيـد مـن الفعاليـة فيمـا يتعلـق باالســتعانة            
  .باخلرباء االستشاريني األفراد

    
    تعليقات اليونيدو    

تتَّفق اليونيدو مع ما جـاء يف التقريـر وتؤيِّـد التوصـيات املقدَّمـة، حيثمـا انطبقـت علـى               -١٢
يات إما أن تكون قيد التنفيذ وإما قيد النظـر، وذلـك يف حـدود               اليونيدو؛ علماً بأنَّ هذه التوص    

  .موارد امليزانية املتاحة
    

    JIU/REP/2012/9 -اللجوء إىل دفع املبلغ اإلمجايل املقطوع بدالً من االستحقاقات   -هاء  
نظر االستعراض على نطاق املنظومة فيما إذا كان التطبيق احلايل واحملتمـل يف املـستقبل                  -١٣
ار دفــع مبــالغ إمجاليــة عــن اســتحقاقات خمتــارة حيــد مــن التكــاليف العامــة ويتــيح للمــوظفني  خليــ

 وخلص املفتـشون إىل ضـرورة       .مرونة أكرب دون أن تكون له آثار مالية ذات شأن على املنظمة           
مواءمة اإلجراءات القائمة بشأن املبالغ اإلمجالية ووضع معايري وقواعد إجرائيـة مقبولـة ومتـسقة               

ــالغ، ذلــك علــى وجــه اخلــصوص مــن أجــل ضــمان اإلنــصاف للمــوظفني      الحتــسا ب هــذه املب
  .العاملني يف خمتلف مؤسسات منظومة األمم املتحدة، وخباصة املوظفني يف نفس مركز العمل
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وركَّز املفتشون على استخدام خيار املبالغ اإلمجالية يف جمـالني رئيـسيني مهـا الـسفر يف                   -١٤
ن أنــواع الــسفر النظــامي ونقــل األمتعــة الشخــصية، إضــافة إىل  إجــازة زيــارة الــوطن وغــريه مــ 

 البــدل ُيــدفَع مــسبقا نَّإاســتعراض دفــع بــدل اإلقامــة اليــومي خــالل الــسفر يف مهــام رمسيــة، إذ 
 والحـظ املفتـشون   .عوضا عن رد التكاليف الفعلية املتكبَّدة وميكن بالتايل اعتباره مبلغـا إمجاليـا      

فعلـى سـبيل املثـال، ُيخفـض        (متاما بتخصيص بدل اإلقامـة اليـومي         بعض املنظمات ال تتقيد      أنَّ
 يف املائة بدال من النسبة املئوية املنطبقة يف احلاالت اليت يتم فيهـا تـوفري أمـاكن    ٥٠البدل بنسبة  

والحــظ املفتــشون أيــضا أنــه ملــا كانــت املنظمــات تبــذل جهــودا متــضافرة ملمارســة    ). اإلقامــة
ا، بالتايل، وانطالقاً من روح املساواة، أن تنظر يف إيقـاف دفـع بـدل           مسؤوليتها املالية، ينبغي هل   

  .إىل كبار املسؤولني)  يف املائة٤٠ أو ١٥بنسبة (اإلقامة اليومي اإلضايف 
    

    تعليقات اليونيدو    
تتَّفق اليونيدو مع ما جـاء يف التقريـر وتؤيـد التوصـيات املقدَّمـة، حيثمـا انطبقـت علـى               -١٥

  . بأنَّ هذه التوصيات جارٍ تنفيذها يف حدود موارد امليزانية املتاحةاليونيدو؛ علماً
    

    JIU/REP/2012/12 - التخطيط االستراتيجي يف منظومة األمم املتحدة   - واو  
ُهج واألدوات يف خمتلــف الــنُّ االســتعراض الــذي أُجــري علــى نطــاق املنظومــة      حبــثَ   -١٦

 ومن حيـث نـشأة هـذا        .مة األمم املتحدة  املستخدمة للتخطيط االستراتيجي يف مؤسسات منظو     
التخطيط االستراتيجي للمؤسسات وتطّوره، كشف االستعراض وجود هنجـني ينبغـي التوفيـق             

وضع خطـط اسـتراتيجية مؤسـسية ملراعـاة خـصوصيات واليـة كـل مؤسـسة          ) أ: (بينهما، ومها 
ئل حمـددة،   وضـع أطـر اسـتراتيجية عامـة رفيعـة املـستوى معنيـة مبـسا               ) ب(مبدى زمين أقـصر؛ و    

للوفاء بالواليات الشاملة والطويلة األمد والواسعة النطاق، مبا يف ذلـك املـساواة بـني اجلنـسني،       
وحقوق اإلنسان، واملساعدة اإلنسانية، والـصحة، والبيئـة، والتنميـة املـستدامة، وبنـاء الـسالم،                

  .وحفظ السالم
ــدول األعــض      -١٧ ــذيني وال ــر باختــاذ الرؤســاء التنفي : اء إجــراءات مــن أجــل ويوصــي التقري

تعزيـــز االتـــساق وأوجـــه التـــآزر يف أنـــشطة املؤســـسات وتفـــادي التـــداخل واالزدواجيـــة    )أ(
اخلدمات اليت تؤديهـا إىل الـدول األعـضاء مـن خـالل أطـر التخطـيط االسـتراتيجي الـشاملة                      يف

 كفالة حتقيق األهداف الطويلة األجل والواليـات األساسـية        ) ب(على صعيد املنظومة ككل؛ و    
 ٢٠٠٥لكيانات منظومة األمم املتحـدة املنبثقـة عـن الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة العـاملي لعـام                      

، فضال عن أهداف مؤسـسات      )٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٦ املؤرَّخ   ٦٠/١قرار اجلمعية العامة    (
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وضع األطر املـذكورة حبـسب املوضـوع والقطـاع     ) ج(املنظومة املنبثقة عن املؤمترات العاملية؛ و   
يث ترمي إىل تنظيم التعاون والتنسيق الشاملني للقطاعات من أجل حتقيـق أهـداف األنـشطة                حب

التنفيذية من أجل التنمية، اليت حددهتا عملية االستعراض الشامل للسياسات الـذي جيـري كـل                
  .أربع سنوات، واألهداف اإلمنائية لأللفية، وأهدافها الالحقة

لس الرؤساء التنفيذيني، بناء على عمل شـبكة األمـم          ويوصي التقرير أيضا بأن يقوم جم       -١٨
املتحــدة للتخطــيط االســتراتيجي، بإنــشاء عمليــة اســتعراض مــن قبــل األقــران مــن أجــل وضــع   
ــصطلحات؛        ــة امل ــني املؤســسات يف جمــال مواءم ــا ب ــة فيم ــهجيات موحــدة وممارســات عملي من

الغ؛ وطرائـــق لـــدورات واســـتخدام اإلدارة القائمـــة علـــى النتـــائج؛ والرصـــد، والتقيـــيم واإلبـــ
التخطيط مقترنة برؤية متَّسقة على نطاق املنظومة؛ باإلضافة إىل بناء القدرات الفنيـة واإلداريـة            

  .الداخلية للمؤسسات من أجل حتقيق األهداف املؤسسية
    

    تعليقات اليونيدو    
انطبقـت علـى   تتَّفق اليونيدو مع ما جـاء يف التقريـر وتؤيِّـد التوصـيات املقدَّمـة، حيثمـا             -١٩

وجتــدر  .اليونيــدو؛ علمــاً بــأنَّ هــذه التوصــيات جــارٍ تنفيــذها يف حــدود مــوارد امليزانيــة املتاحــة 
الوكــاالت املتخّصــصة  خمتلــف خاضــعة يف كــثريا مــا تكــون اخلطــط االســتراتيجية أنّ املالحظــة

يكـون   كـثريا مـا  وأنّ اختالف مناذج التخطيط االستراتيجي      ،  وملوافقتها ألهداف الدولة العضو  
وعــالوة علــى  .املتحــدة األمــم كيانــات منظومــة بــني األعمــال منــاذجعــن االخــتالف يف تعــبرياً 
 إرشادات استعراض السياسات الشامل الذي جيـري كـل أربـع سـنوات        إدماج، فإن جمرَّد    ذلك
بعيـدا يف سـبيل حتقيـق        شـوطا  سـيقطع    املتحـدة كيانـات األمـم     التخطـيط االسـتراتيجي ل     أطريف  

  .ان االتِّساق يف هذه األطرضمالتماسك و
    

  حتليل مقارن : استقدام املوظفني يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة  - زاي  
    JIU/NOTE/2012/1 -  اإلطار املؤسَّسي - وإطار مرجعي 

ــامني األساســي          -٢٠ ــم املتحــدة والنظ ــاق األم ــة يف ميث ــادئ املكرَّس ــيم واملب ــتناداً إىل الق اس
ــساهتا،   ــوظفي مؤســ ــة     واإلداري ملــ ــسية احلاليــ ــتقدام املؤســ ــر االســ ــستكمل أطــ ــي أن ُتــ ينبغــ

باستراتيجيات إلدارة املوارد البـشرية، وسياسـات وإجـراءات لالسـتقدام، والتفـويض املناسـب               
للـــصالحيات، واملـــساءلة اخلاضـــعة للرصـــد، وتقـــدمي تقـــارير دوريـــة إىل اهليئـــات التـــشريعية،   

، والتقيـيم املتَّــسق للكفـاءات مقترنــا   وضـرورة ختطـيط القــوة العاملـة، وحتـديث أطــر الكفـاءات     
  .بالتدريب اإللزامي ذي الصلة
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    تعليقات اليونيدو    
ــر          -٢١ ــة يف التقريـ ــة املُدرجـ ــايري املرجعيـ ــذكّرة واملعـ ــاء يف املـ ــا جـ ــع مـ ــدو مـ ــق اليونيـ تتَّفـ

JIU/REP/2012/4.  
    

  حتليل مقارن : استقدام املوظفني يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة  - حاء  
   JIU/NOTE/2012/2 -  عملية االستقدام -  مرجعي وإطار
ا أن عمليـة اسـتقدام املـوظفني هـي عمليـة معقَّـدة وطويلـة تـشمل العديـد مـن املهـام            مبـ   -٢٢

ويشارك فيها العديد من صانعي القرار الذين حيتاجون إىل تفويض السلطة، فـإن علـى مـوظفي       
لى مـستويات الكفـاءة واالختـصاص       املوارد البشرية االضطالع بدور فاعل يف ضمان حتقيق أع        

 ومن التحـسينات الالزمـة يف هـذا الـصدد           .والنـزاهة، مع ضمان زيادة مشاركة ممثلي املوظفني      
ــصنيفات        ــسق لت ــة؛ واالســتخدام املتَّ ــوة العامل ــشواغر مــن خــالل التخطــيط للق ــاءةُ يف إدارة ال الكف

ــات       ــن متطلب ــك ضــمان احلــد األدىن م ــا يف ذل ــدة، مب ــة   الوظــائف املوحَّ ــؤهالت، واخلــربة العملي امل
واللغــات؛ وتقــصري املــدد الزمنيــة إلعالنــات الــشواغر؛ وزيــادة فعاليــة أســاليب التقيــيم مــن خــالل    

الكتابية واملقـابالت القائمـة علـى الكفـاءة؛ واسـتخدام مراكـز             /توحيد أساليب االمتحانات الشفوية   
 املرشـــحني وترتيبـــهم وتوثيـــق التقيـــيم جلميـــع عمليـــات اســـتقدام مـــوظفي اإلدارة العليـــا؛ وتقيـــيم 

الـة للتوظيـف اإللكتـروين؛      القرارات؛ وعملية التحقق السليم من اجلهات املرجعية؛ والعمل بنظم فعَّ         
 يوما؛ ومواصلة أنشطة املواءمـة الـيت يقـوم    ٣٠وختفيض مدة اإلعالن عن الشواغر حبيث ال تتجاوز    
  . املستوى وتوسيع نطاق هذه األنشطةهبا جملس الرؤساء التنفيذيني واللجنة اإلدارية الرفيعة

    
    تعليقات اليونيدو    

ــذكِّ     -٢٣ ــاء يف املــ ــع جــ ــدو مــ ــق اليونيــ ــر    تتَّفــ ــة يف التقريــ ــة املُدرجــ ــايري املرجعيــ رة واملعــ
JIU/REP/2012/4.  

    
حتليل مقارِن وإطار : استقدام املوظفني يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة  - طاء  

   JIU/NOTE/2012/3 - التوزيع اجلغرايف  التوازن بني اجلنسني و- مرجعي 
ــني اجلنــسني،           -٢٤ ــافؤ ب ــة بتحقيــق التك ــة األمــم املتحــدة ملتزم ــع أن مؤســسات منظوم م

وخــصوصا يف وظــائف الفئــة الفنيــة والفئــات العليــا، فــإن هــذا الــشرط اإللزامــي واحملــدَّد زمنيــا  
خاصـة يف الرتـب     يتحقق يف معظـم احلـاالت، علـى الـرغم مـن بعـض الزيـادات املالحظـة، و                   مل

املنـاطق  " أو   "النطاقات املستـصوبة  "( وفيما خيص التوزيع اجلغرايف، ُتستخدم نظم خمتلفة         .الدنيا
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غـري أهنـا ُتقَتـصر علـى الوظـائف املمولـة مـن              "). البلدان املستفيدة من الربامج   /أو اجلهات املاحنة  
ت العليـا، يف جتاهـل لـروح        امليزانية العادية، وعلى نسبة صغرية مـن وظـائف الفئـة الفنيـة والفئـا              

 وبنـاء علـى     .ميثاق األمم املتحـدة وللـتغريات احلامسـة األمهيـة يف األمانـات ويف هيكـل التمويـل                 
ذلك، يدعو املفتشون إىل توسيع نطاق النظم لتشمل مجيع وظائف الفئة الفنيـة والفئـات العليـا                 

ملتعلقــة بــالتوزيع اجلغــرايف املنــشأة ملــدة ســنة واحــدة أو أكثــر، ويقترحــون بــأن ُتــدمج التــدابري ا 
  .العادل يف صلب االستراتيجيات والسياسات واملمارسات املتعلقة باستقدام املوظفني

    
    تعليقات اليونيدو    

ــذكِّ      -٢٥ ــاء يف املـ ــا جـ ــع مـ ــدو مـ ــق اليونيـ ــر    تتَّفـ ــة يف التقريـ ــة املُدرجـ ــايري املرجعيـ رة واملعـ
JIU/REP/2012/4.  

    
    JIU/NOTE/2012/4 -مؤسسات منظومة األمم املتحدة ترتيبات الدوام املرنة يف   -ياء  

وجود سياسات متعلقة بترتيبات الدوام املرنة، وسـعى إىل اسـتعراض    حبث االستعراض  -٢٦
ويف العديــد مــن مؤســسات . العثــرات الــيت تنطــوي عليهــا واملمارســات اجليــدة يف هــذا اجملــال  

اعات العمــل املتداخلــة، واملرونــة يف منظومـة األمــم املتحــدة، ُتعــرف ترتيبــات الـدوام املرنــة بــس  
. حتديد ساعات العمل، وضغط أسبوع العمل، واإلجازة ألغراض الدراسـة، والعمـل عـن ُبعـد               

غري أن العديد من املصطلحات املختلفة ُتستخدم لوصف ترتيبات متطابقة وأحيانا خمتلفة؛ فـال              
  .يوجد اتِّساق يف هذا الصدد على نطاق املنظومة

 االســـتعراض إىل توصـــيات بوقـــف اســـتخدام أنظمـــة الـــساعات لرصـــد وأدت نتـــائج  -٢٧
ــة، يف حــدود املــوارد املتاحــة، للمــديرين بــشأن      ترتيبــات الــدوام املرنــة؛ وإقامــة دورات تدريبي
ــى         ــة يف مؤســسة قائمــة عل ــدوام املرن ــات ال ــق ترتيب ــاملني وف ــوظفني الع ــة إدارة شــؤون امل كيفي

موعات كـبرية مـن املـوظفني بـأن جتّمـع تلقائيـا سـاعات               النتائج؛ وإلغاء املمارسة اليت تسمح جمل     
عمل إضافية زيادةً على ساعات العمل العادية يف أيـام األسـبوع مـن أجـل احلـصول علـى أيـام                      
عطــل إضــافية؛ واالتفــاق علــى مــصطلح واحــد وتعريــف واحــد للمرونــة فيمــا يتعلــق بــساعات 

ان العمـل؛ وإعـالن سياسـة       العمل، ومـصطلح واحـد وتعريـف واحـد للمرونـة فيمـا يتعلـق مبكـ                
  .واحدة لكل منها

    تعليقات اليونيدو    
  .رةق اليونيدو مع ما جاء يف املذكِّتتَّف  -٢٨
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    تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشتركة داخل اليونيدو  -ثالثاً  
مــايو / أيــار٨ املــؤرَّخ ٦٠/٢٥٨طلبــت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، يف قرارهــا        -٢٩

 أن ُتعـزِّز عمليـة متابعـة تنفيـذ توصـياهتا، وأن ُتـدرج يف تقاريرهـا الـسنوية                    ، إىل الوحدة  ٢٠٠٦
 واسـتجابةً هلـذا الطلـب،       .التالية معلوماٍت أوفر عن األثر املترتب على التنفيذ الكامل لتوصياهتا         

تـاح  عززت الوحدة نظام املتابعة الذي تعمل به بأخذها بنظـام التتبُّـع اجلديـد علـى اإلنترنـت املُ                  
حـّق   الحظة أنّ من املمكـن مـنح الـدول األعـضاء          وُيرجى امل . عن طريق موقع الوحدة الشبكي    

ــة  اجملمعــة البيانــات إىل" للقــراءة فقــط " الوصــول ــذ ســنويا عــن حال  وذلــك التوصــيات، )٣(تنفي
، وهـي مكتـب     اليونيـدو  شؤون الوحـدة يف   بـ وحـدة عـن طريـق اجلهـة املعنيـة            ال لـدى  بالتسجيل

  )٤(. الداخليةخدمات الرقابة
تطلب الوحدة إىل اليونيـدو، مـن بـني جهـات أخـرى،             ويف الربع األخري من كل عام،         -٣٠

أن متــدَّها مبعلومــاٍت ذات صــلة حــول التوصــيات الــيت أصــدرهتا الوحــدة يف الــسنوات الــثالث   
صــدَّقت عليهــا اهليئــات  /قبلــها الرؤســاء التنفيــذيون (الــسابقة؛ أي عــن حالــة قبــول التوصــيات  

مل يبـدأ تنفيـذها بعـُد، أو قيـد          (، وحالـة تنفيـذها      )يعية، أو ُرفضت، أو ما زالت قيد النظر       التشر
مثّ َتعــرض الوحــدة النتــائج اإلمجاليــة يف التقريــر . واألثــر املترتــب علــى ذلــك) التنفيــذ أو ُنفِّــذت

  .السنوي الذي ُتقدمه إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة عن أنشطتها
 .٢٠١١-٢٠٠٩حالة تنفيذ عرضتها الوحدة على توصيات الفتـرة مـن   وقد اشتملت آخر    -٣١

بالنـسبة املئويـة    (ويعرض اجلدول الوارد أدناه حالة قبول التوصيات وتنفيذها من ِقبـل اليونيـدو              
  ).من التوصيات اليت أصدرهتا الوحدة

    
  )٥(اجلدول    

 التنفيذ القبول 

 
غري 
منطبقة

 /قُبِلت
 ُرفضت أِقرَّت

  قيد 
 النظر 

مل ُتقدَّم 
 معلومات

مل يبدأ 
 جارٍ بعُد

  مت 
 التنفيذ

مل ُتقدَّم 
 معلومات

 - ٥٢,٩٤٣,١ ٤,٠ - ١٠,٦ ٤,١ ١٢,٩٧٢,٤اليونيدو
  

───────────────── 
  . جمللس التنمية الصناعيةوفقاً لالهتمام الذي أبدته إحدى الدول األعضاء أثناء الدورة األربعني )3(  
  .org.unido@IOS: بواسطة الربيد اإللكتروين )4(  
  .وفقاً للمعلومات الواردة يف نظام التتبُّع على اإلنترنت )5(  



IDB.41/16 
 

12 V.13-83358 

 

وجتــدر املالحظــة أن اليونيــدو مــا زالــت إحــدى املؤســسات الــيت ذكــرت الوحــدة أهنــا   -٣٢
 يتعلـق حبالـة مراعـاة هيئاهتـا التـشريعية           فيمـا " بشكل ثابت أداًء قوياً بـشأن حالـة القبـول         "تظهر  

  .اليت تطبِّقها اليونيدو" متانة عمليات املتابعة الداخلية"لتقارير الوحدة، وذلك بفضل 
    

    التفاعل مع وحدة التفتيش املشتركة  -رابعاً  
 عالقاهتا التفاعلية النشطة واملنتظمـة مـع سـائر هيئـات            ٢٠١٢واصلت الوحدة يف عام       -٣٣

تنــسيق، وخباصــة مــع جملــس مراجعــي حــسابات األمــم املتحــدة، ومكتــب خــدمات   الرقابــة وال
 وأثنـاء   .الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحـدة، وكـذلك اللجنـة االستـشارية املـستقلِّة للمراجعـة               

االجتمــاع الثالثــي الــسنوي مــع جملــس مراجعــي حــسابات األمــم املتحــدة ومكتــب خــدمات    
 وناقــشتها، بغيــة تفــادي ٢٠١٣اف رمسيــاً خطــط عملــها لعـام  الرقابـة الداخليــة، قــدَّمت األطـر  

  .التداخل واالزدواجية يف اجلهود وسعياً إىل حتقيق مزيد من التآزر والتعاون
وأجرت الوحدة أيـضا اتـصاالت منتظمـة مـع أجهـزة أخـرى للرقابـة الداخليـة، وعلـى             -٣٤

مثـل مكتـب    ( الوحـدة    األخص مع تلـك الـيت أسـنَدت إليهـا مؤسـساُتها مـسؤولية التنـسيق مـع                 
  ).الرقابة الداخلية التابع لليونيدو

وشاركت الوحدة بصفة مراقبٍ يف االجتماع السنوي الذي عقده يف رومـا، يف نيـسان                 -٣٥
وهــو فريــٌق يتــألف مــن جمموعــة ممارســني  (، فريــق األمــم املتحــدة املعــين بــالتقييم  ٢٠١٢أبريــل /

؛ وشـاركت أيـضاً يف      ) منظومة األمـم املتحـدة     مهنيني يرتبط عملهم بوظيفة التقييم يف مؤسسات      
؛ وشـاركت كـذلك     ٢٠١٢سـبتمرب   /مؤمتر املفتشني الدوليني الذي ُعقد يف لكسمربغ، يف أيلول        

يف اجتمـــاع ممثلـــي خـــدمات مراجعـــة احلـــسابات الداخليـــة للمنظمـــات التابعـــة لألمـــم املتحـــدة 
وهـي كلـها    . ٢٠١٢سـبتمرب   /أيلـول واملؤسسات املالية املتعددة األطراف الذي ُعقد يف فيينا، يف          

  .حمافلٌ مهمَّة لتبادل ممارسات الرقابة ومناقشة مسائلها على نطاق املنظومة
وقد أسفرت االجتماعات اليت شاركت فيها الوحدة عن تعزيز التفاعـل مـع الوحـدة،                 -٣٦

اً  ويف الوقـت نفـسه، اتَّـضح جليـ         .ومن مثّ تعميق فهم طبيعـة عملـها والتحـديات الـيت تواجههـا             
عدم كفاية إملام بعض املنظمات املشاركة بوالية الوحـدة وأسـاليب عملـها ووجـود قـصور يف                   

  .فهم هذه األمور
وقــد حــضر االجتمــاع . وواصــلت الوحــدة تعزيــز حوارهــا مــع املؤســسات املــشارِكة   -٣٧

ســبتمرب / أيلــول١١ و١٠الثــاين ملنــسقي وحــدة التفتــيش املــشتركة، املعقــود يف جنيــف يــومي   
 كياناً من كيانات األمـم املتحـدة، مبـا فيهـا اليونيـدو وجملـس             ٢٧ثون مشاركاً من    ، ثال ٢٠١٢
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إطـالع اجلهـات املعنيـة    ) أ: ( ومتثَّلت األهداف الرئيسية لالجتماع فيما يلـي   .الرؤساء التنفيذيني 
ــذه؛       ــها وتنفي يف وحــدة التفتــيش املــشتركة علــى الطرائــق الــيت تتبعهــا الوحــدة يف ختطــيط عمل

ــات عمــل الوحــدة؛      االســتم )ب(و ــشأن حتــسني أســاليب وعالق ــسقني ب اع إىل اقتراحــات املن
الــذي بــدأ تــشغيله يف تــشرين (إطــالع اجلهــات املعنيــة علــى نظــام التتبُّــع علــى اإلنترنــت ) ج(و

إتاحـة  ) د(، وتـوفري التـدريب؛ و    )، بعد فترة قصرية من انعقـاد االجتمـاع        ٢٠١٢أكتوبر  /األول
  .تبادل اخلربات وجهاً لوجهالفرصة إلجراء لقاءات شخصية و

ونظراً للنتيجة الناجحـة الـيت انتـهى إليهـا االجتمـاع، قـرَّرت الوحـدة أن تعقـد أحـداثاً                 -٣٨
  .مماثلة على أساس مرَّة كل سنتني

    
    ٢٠١٣برنامج العمل لعام   -خامساً  

، ٢٠١٣، يف إعــداد برنــامج عملــها لعــام ٢٠١٢يونيــه /شــرعت الوحــدة، يف حزيــران  -٣٩
، الـذي قـرَّرت اجلمعيـة    ٢٠٠٧أبريـل  / نيـسان ٤ املـؤرَّخ  ٦١/٢٦٠قرار اجلمعية العامـة     عمالً ب 

مبوجبــه أن تنظــر، خــالل اجلــزء األول مــن دورهتــا املــستأنفة، يف التقريــر الــسنوي للوحــدة ويف  
  .برنامج عملها يف آٍن واحٍد

أغـسطس  /ودعت الوحدة املؤسـسات املـشاركة إىل تقـدمي اقتراحاهتـا حبلـول هنايـة آب                 -٤٠
 موضــوعاً جديــداً اقترحتــها املؤســسات املــشاركة ويف ثالثــة ٢٤ ونظــرت الوحــدة يف .٢٠١٢

مواضيع أخرى اقترحتها أجهـزة الرقابـة، باإلضـافة إىل سـبعة اقتراحـات داخليـة توافـق بعـضها                    
وأجـرت الوحـدة أيـضاً غربلـة مـسبقة لعـدد       . مع اقتراحات خارجية أو كان ذا صلة وثيقـة هبـا         

ت التنظــيم واإلدارة الــيت ميكــن أن جتريهــا يف املؤســسات املــشاركة ولعــدد مــن   مــن استعراضــا
  .املواضيع املدرجة يف قوائم املواضيع املختارة اليت تعود إىل سنوات سابقة

ويف إطار عملية تشاورية مع أجهزة الرقابة والتنـسيق األخـرى، ُدعيـت هـذه األجهـزة                  -٤١
 وجـرت أيـضاً استـشارة       .ترحـة وتقييماهتـا هلـذه املواضـيع       إىل تقدمي تعليقاهتـا علـى املواضـيع املق        

املنظمات املشاركة ودعوهتا إىل تقدمي تعليقاهتا وإبداء أولوياهتـا وتفـضيالهتا بـشأن االقتراحـات               
 وقــد نظــرت الوحــدة يف تلــك التقييمــات والتعليقــات يف دورهتــا الــشتوية عنــد    .٢٠١٣لعــام 

  .٢٠١٣صياغتها برنامج عملها لعام 
ضمن برنـامج العمـل اثـين عـشر مـشروعا جديـداً، مـن بينـها عـشرة مـشاريع علـى                       ويت  -٤٢

وتفادًيـا حلالـة    . نطاق املنظومة أو تتعلق بعدة منظمات، ومـشروعا اسـتعراض للتنظـيم واإلدارة            
جتــد فيهــا الوحــدة نفــسها عــاجزة عــن معاجلــة مواضــيع أكثــر تعقيــدا بــسبب حمدوديــة املــوارد    
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 إجراء دراسْيت جـدوى ترميـان إىل حتـسني عمليـة حتديـد نطـاق                املتاحة لديها، أدرجت الوحدة   
  .االحتياجات الالزمة ملعاجلة موضوعني وإىل تقرير هذه االحتياجات

، مثــة مثانيــة ٢٠١٣ومــن بــني املواضــيع اإلثــين عــشر املُدرجــة يف برنــامج العمــل لعــام      -٤٣
  :مواضيع من شأهنا أن حتظى باهتمام اليونيدو، وهي

موضـوع اقترحتـه   (فة منظومة األمم املتحدة املتمثلة يف تعبئة املوارد        حتليل وظي   )أ(  
  ؛)اليونيدو
استخدام أشكال التعاقد مع غري املوظفني واألشـكال التعاقديـة املتـصلة هبـا يف        )ب(  

  املكاتب امليدانية التابعة ملؤسسات منظومة األمم املتحدة؛
  دعم نظام املنسِّقني املقيمني؛  )ج(  
  لشركاء املنفِّذين يف منظومة األمم املتحدة؛إدارة ا  )د(  
املمارسات اجليدة يف جمال إدارة عقود املشاريع االسـتثمارية وعقـود مـشاريع               )هـ(  

  التشييد والتجديد على نطاق منظومة األمم املتحدة؛
  حتليل وظيفة التقييم يف منظومة األمم املتحدة؛  )و(  
ن التقاعد يف مؤسـسات منظومـة األمـم         استخدام املتقاعدين واملوظفني بعد س      )ز(  
  املتحدة؛
اســتعراض اإلدارة البيئيــة يف منظومــة األمــم املتحــدة بعــد اختتــام مــؤمتر األمــم    )ح(  

  .املتحدة للتنمية املستدامة
وفضالً عن ذلك، تالحظ اليونيدو بعـني التقـدير التعـاون الوثيـق املـستمر بـني الوحـدة                -٤٤

  .وأمانة جملس الرؤساء التنفيذيني
    

    اإلجراء املطلوب من اجمللس اتِّخاذه  -سادساً  
مـن النظـام األساسـي لوحـدة التفتـيش املـشتركة، وقـرار              ) ٤ (١١عمالً بأحكام املادة      -٤٥

 مـن خمطــط  ٩، والفقــرة ١٩٩٣ديـسمرب  / كـانون األول ٢٣ املــؤرَّخ ٤٨/٢٢١اجلمعيـة العامـة   
 اجمللس يود أن ُيحيط علمـاً باملعلومـات         اليونيدو ملتابعة توصيات وحدة التفتيش املشتركة، لعلَّ      

  .الواردة يف هذه الوثيقة وأن يقّدم إرشادات بشأن اختاذ إجراءاٍت عملية أخرى
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      املرفق
  )٦(تقارير وحدة التفتيش املشتركة ذات الصلة باليونيدو 

  
JIU/REP/2012/2 -عملية إدارة اإلجازات املرضية يف منظومة األمم املتحدة   

اجلهة املسؤولة التوصية 
ينبغي أن يضع الفريق العامل ملديري الشؤون الطبية يف األمم املتحدة متطلبات مشتركة بشأن  ٢

 .املعلومات اليت ينبغي إدراجها يف شهادات وتقارير اإلجازات املرضية
الرئيس 
 التنفيذي

 الشهادات ينبغي أن يكفل الرؤساء التنفيذيون ملؤسسات منظومة األمم املتحدة احتواء ٣
والتقارير املتعلقة باإلجازات املرضية املقدمة من املوظفني على املعلومات املطلوبة اليت وافق 

 .عليها الفريق العامل ملديري الشؤون الطبية يف األمم املتحدة

الرئيس 
 التنفيذي

رة ينبغي أن يقوم الرؤساء التنفيذيون ملؤسسات منظومة األمم املتحدة، بالتشاور مع إدا ٤
خدمات الصحة املهنية يف املؤسسة التابعة لكل منهم، /املوارد البشرية ودائرة اخلدمات الطبية

بتصميم وتنفيذ منيطة للتدريب على إدارة حاالت الغياب، وخاصة الغياب املرتبط بإجازة 
 .مرضية، من أجل املوظفني ذوي املسؤوليات اإلشرافية أو اإلدارية

الرئيس 
 التنفيذي

 أن تتطلب اهليئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة من الرؤساء التنفيذيني ينبغي  ٥
تزويدها بتقارير شاملة سنوية أو مّرة كل سنتني عن اإلجازات املرضية، مبا يف ذلك بيانات 
إحصائية وبيانات عن التكلفة املعنية، والتدابري املتخذة من جانب املؤسسة من أجل احلد من 

 .يف إجازات مرضيةالتغّيب 

اهليئة التشريعية

ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة القيام، بالتشاور مع إدارة املوارد  ٧
خدمات الصحة املهنية يف املؤسسة التابعة لكل منهم، بإعداد /البشرية ودائرة اخلدمات الطبية

  .موظفيهاوتنفيذ سياسة بشأن العودة إىل العمل ُتطبق على 

الرئيس 
 التنفيذي

    
JIU/REP/2012/3 -تقييم شبكة األمم املتحدة للمحيطات  

اجلهة املسؤولة  التوصية 
ينبغي للهيئات التشريعية للمؤسسات األعضاء يف شبكة األمم املتحدة للمحيطات وجملالس  ٣

، ليعّبئوا ٢٠١٣إدارهتا أن تصدر توجيهات إىل رؤسائها التنفيذيني، يف موعد أقصاه عام 
املوارد الالزمة إلنشاء أمانة صغرية مكرَّسة للعمل بشأن الشبكة مع مراعاة جتربة اآلليات 

  .األخرى يف األمم املتحدة

 اهليئة التشريعية

───────────────── 
سب التوصية من خالل جيدر التذكري بأن باستطاعة الدول األعضاء االطِّالع على املعلومات عن حالة التنفيذ حب  )6(  

  .وموقع نظام التتبُّع على اإلنترنت املنشأ حديثاً) org.unjiu.www(املوقع الشبكي لوحدة التفتيش املشتركة 
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JIU/REP/2012/3 -تقييم شبكة األمم املتحدة للمحيطات  

اجلهة املسؤولة  التوصية 
ينبغي أن تطلب اجلمعية العامة يف دورهتا السابعة والستني إىل األمني العام، باعتباره رئيس  ٥

املعين بالتنسيق، أن يكفل سعي اآلليات الثالث، وهي شبكة األمم جملس الرؤساء التنفيذيني 
املتحدة للمحيطات وجلنة األمم املتحدة املعنية بالطاقة وشبكة األمم املتحدة املعنية باملوارد 
املائية، إىل إضفاء الصفة املؤسسية على جهودها التنسيقية يف إطار اللجنة الرفيعة املستوى 

  .املعنية بالربامج

 يئة التشريعيةاهل

      
JIU/REP/2012/4 -استقدام املوظفني يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة  :  

  حملة عامة-حتليل مقارن وإطار مرجعي 

اجلهة املسؤولة التوصية 
ينبغي أن توجه اهليئات التشريعية يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة الرؤساء التنفيذيني إىل   ١

الستقدام اخلمسة عشر املقترحة يف هذا االستعراض عند توظيف مرشحني االسترشاد مبعايري ا
 ). ٢٧، الفقرة JIU/REP/2012/4(خارجيني لشغل وظائف حمددة املدة لسنة أو أكثر 

 اهليئة التشريعية

ينبغي أن يقدم الرؤساء التنفيذيون ملؤسسات منظومة األمم املتحدة تقارير دورية إىل اهليئات  ٢
أن الصالحيات املفوضة يف جمال استقدام املوظفني، وآليات املساءلة املنشأة التشريعية بش

، JIU/NOTE/2012/1 (٤ملراقبة تلك الصالحيات، ونتائج املساءلة، متشياً مع املعيار 
 ). ٤٢-١٦الفقرات 

الرئيس 
 التنفيذي

ن عن الوظائف ينبغي أن يقلص الرؤساء التنفيذيون ملؤسسات منظومة األمم املتحدة مدة اإلعال ٣
 يوماً كحد أقصى، إن مل يسبق هلم أن فعلوا ذلك، وأن يلتمسوا يف ذلك ٣٠الشاغرة إىل 

 ).٢٣-٤، الفقرات JIU/NOTE/2012/2(موافقة اهليئات التشريعية، حسب االقتضاء 

الرئيس 
 التنفيذي

    
JIU/REP/2012/5 -استعراض عقود اخلرباء االستشاريني األفراد    

 ومة األمم املتحدةيف منظ

اجلهة املسؤولة التوصية 
ينبغي أن يقوم الرؤساء التنفيذيون ملؤسسات منظومة األمم املتحدة، وهم يأخذون يف   ١

احلسبان مبادئ العمل الدولية، باستعراض سياساهتم املتعلقة باستخدام العاملني من غري 
اقدية املتعلقة باملوظفني وتلك املتعلقة املوظفني بقصد توضيح معايري االختيار بني الطرائق التع

بغري املوظفني، وينبغي أن يقوموا برصد وتقييم مسألة استخدام العاملني من غري املوظفني يف 
  .مؤسساهتم بغية الكشف عن املخاطر والتصدي هلا يف الوقت املناسب

الرئيس 
 التنفيذي

مم املتحدة، اليت مل تفعل ذلك بعُد، ينبغي أن يكفل الرؤساء التنفيذيون ملؤسسات منظومة األ ٢
وضع سياسة حمددة يف مؤسساهتم بشأن االستعانة باخلرباء االستشاريني، تكّملها املبادئ 

  .التوجيهية ذات الصلة إىل جانب إجياد طريقة تعاقدية خمصصة هلم

الرئيس 
 التنفيذي
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JIU/REP/2012/5 -استعراض عقود اخلرباء االستشاريني األفراد    
 ومة األمم املتحدةيف منظ

اجلهة املسؤولة التوصية 
 تكملة عقود اخلرباء ينبغي أن يكفل الرؤساء التنفيذيون ملؤسسات منظومة األمم املتحدة ٣

االستشاريني يف مؤسساهتم بشروط عامة شاملة، مبا يف ذلك شروط بشأن تضارب املصاحل 
  .وأحكام مدونة قواعد السلوك

الرئيس 
 التنفيذي

ينبغي أن يقوم الرؤساء التنفيذيون ملؤسسات منظومة األمم املتحدة، وهم يأخذون يف  ٤
ات اجليدة ذات الصلة، باستعراض عقود اخلرباء احلسبان مبادئ العمل الدولية واملمارس

االستشاريني املعمول هبا يف املؤسسة التابعة لكل منهم بقصد األخذ بعقود ذات مدة أقصر 
تتماشى مع الطبيعة املخّصصة الغرض واملؤقَّتة لعمل اخلرباء االستشاريني، وأن يضعوا سياسة 

  .ة العمل املؤدَّى وطبيعتهمالئمة بشأن تقدمي استحقاقات اجتماعية تراعي مد

الرئيس 
 التنفيذي

ينبغي أن يكفل الرؤساء التنفيذيون ملؤسسات منظومة األمم املتحدة وجود سياسة مالئمة  ٥
بشأن استخدام املتقاعدين كخرباء استشاريني يف املؤسسة التابعة لكل منهم وكذلك إنفاذ 

 .االمتثال هلذه السياسة على حنو فعَّال

الرئيس 
 يذيالتنف

ينبغي أن ينظر الرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة يف طرائق مالئمة من أجل  ٦
الة لتسوية تزويد اخلرباء االستشاريني والعاملني من غري املوظفني بآليات ميسورة وفعَّ

 .املنازعات واستكشاف سبل االستماع إليهم ومعاجلة شواغلهم

الرئيس 
 التنفيذي

 يكفل الرؤساء التنفيذيون ملؤسسات منظومة األمم املتحدة حتديد األدوار ينبغي أن ٧
واملسؤوليات املتعلقة باستخدام اخلرباء االستشاريني حتديداً واضحاً وتطبيق تدابري سليمة 

  .االًللرصد واملراقبة الداخلية من أجل تنفيذ السياسات ذات الصلة تنفيذاً فعَّ

الرئيس 
 التنفيذي

يستعرض الرؤساء التنفيذيون ملؤسسات منظومة األمم املتحدة قوائم اخلرباء ينبغي أن  ٨
االستشاريني لديهم وما لديهم من سياسات وممارسات بشأن التنافس على استخدام هؤالء 
اخلرباء االستشاريني بغية توسيع نطاق اجملموعة املتاحة من املرشحني املؤهلني ذوي الصلة 

  .ن التنافس، وُيفضَّل تعديلها تبعاً ملدة وقيمة العقودواعتماد تدابري مالئمة بشأ

الرئيس 
 التنفيذي 

ينبغي أن يكفل الرؤساء التنفيذيون ملؤسسات منظومة األمم املتحدة إيالء االعتبار ملوضوعْي  ٩
التنوع اجلغرايف وحتقيق التوازن بني اجلنسني يف السياسات املتعلقة باستخدام اخلرباء 

  .ملؤسسة التابعة لكل منهم وتعزيزمها على حنو استباقياالستشاريني يف ا

الرئيس 
 التنفيذي

ينبغي أن يكفل الرؤساء التنفيذيون ملؤسسات منظومة األمم املتحدة وجود سياسة أجور ١٠
حمدَّثة لدى املؤسسة التابعة لكل منهم بشأن استخدام اخلرباء االستشاريني تكون مدعومة 

  .أجل تنفيذ هذه السياسة تنفيذاً متَّسقاًمببادئ توجيهية مالئمة من 

الرئيس 
 التنفيذي

ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة تعزيز الرقابة على استخدام اخلرباء ١١
االستشاريني عن طريق ضمان فعالية تقييم األداء وعمليات مراجعة احلسابات والرصد 

رجية، بغية التأكُّد من استخدام العقود استخداماً سليماً وتقدمي تقارير حتليلية داخلية وخا
  .ومن استخدام املوارد بكفاءة

الرئيس 
 التنفيذي
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JIU/REP/2012/5 -استعراض عقود اخلرباء االستشاريني األفراد    
 ومة األمم املتحدةيف منظ

اجلهة املسؤولة التوصية 
هيئات اإلدارة ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن متارس مهمتها /ينبغي للهيئات التشريعية١٢

 باستعراض الرقابية بشأن استخدام اخلرباء االستشاريني عن طريق القيام على حنو منتظم
  .املعلومات التحليلية املقدمة من الرؤساء التنفيذيني للمنظمات املعنية

اهليئة التشريعية

    
JIU/REP/2012/9 -اللجوء إىل دفع املبلغ اإلمجايل املقطوع بدالً من االستحقاقات  

اجلهة املسؤولة التوصية 
ت منظومة األمم املتحدة إىل هيئات اإلدارة ملؤسسا/ينبغي أن تطلب اهليئات التشريعية ١

رؤسائها التنفيذيني إعداد تقرير عن استخدام خيار دفع املبلغ اإلمجايل املقطوع بشأن تكاليف 
السفر يف إجازة الوطن يتضمن، يف مجلة أمور، مقارنة تكاليف خيار دفع املبلغ اإلمجايل 

 .قر وذلك لفترة سنتنياملقطوع بتكاليف تنظيم السفر للموظفني املستحقني العاملني يف امل
 ٢٠١٥هيئة اإلدارة، لدى اختتام النظر يف التقرير، أن تبتَّ يف عام /وينبغي للهيئة التشريعية

  .فيما إذا كان ينبغي اختاذ أي إجراء ُيرى أنه مالئم يف هذا الشأن

اهليئة التشريعية

إن مل يسبق هلم أن فعلوا ينبغي أن يكفل الرؤساء التنفيذيون ملؤسسات منظومة األمم املتحدة،  ٢
ذلك، االمتثال التام ملعدالت بدل اإلقامة اليومي احملدَّدة من جانب جلنة اخلدمة املدنية الدولية، 
 .مبا يف ذلك دفع النسبة املئوية ذات الصلة احملدَّدة للوجبات والنفقات النثرية عند توفري اإلقامة

الرئيس 
 التنفيذي

هيئات اإلدارة إىل رؤسائها التنفيذيني القيام، إن مل يسبق /شريعيةينبغي أن تطلب اهليئات الت ٣
إىل )  يف املائة٤٠ أو ١٥بنسبة (هلم أن فعلوا ذلك، بتعليق دفع بدل اإلقامة اليومي اإلضايف 
  .املسؤولني الذين يسافرون على حساب ميزانيات املؤسسات

اهليئة التشريعية

ملؤسسات منظومة األمم املتحدة مبلغاً إمجالياً مقطوعاً ينبغي أن يعتمد الرؤساء التنفيذيون  ٥
لتغطية مجيع املصروفات املتصلة بالسفر عند قيام املوظف وأفراد أسرته املستحقني بالسفر يف 

  .إجازة زيارة الوطن عندما تشتري املؤسسة تذاكر السفر اجلوي

الرئيس 
 التنفيذي
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JIU/REP/2012/12 -التخطيط االستراتيجي  
 منظومة األمم املتحدةيف 

اجلهة املسؤولة التوصية 
ينبغي لألمني العام، بصفته رئيس جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين   ١

أو فرقة /بالتنسيق، أن يقوم، باالستناد إىل دعم شبكة األمم املتحدة للتخطيط االستراتيجي و
ذيني املذكور، باستعراض اخلطط االستراتيجية عمل خمّصصة تابعة جمللس الرؤساء التنفي

للمنظمات مع رؤسائها التنفيذيني هبدف حتديد إطار شامل ومتَّسق وأهداف مشتركة 
للتخطيط االستراتيجي من أجل ضمان االتِّساق وجتنب تداخل األنشطة على نطاق منظومة 

  .األمم املتحدة

الرئيس 
 التنفيذي

ذيون ملؤسسات منظومة األمم املتحدة، عن طريق آلية التنسيق ينبغي أن يقوم الرؤساء التنفي ٣
القائمة املشتركة بني الوكاالت والتابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني، مبا يف ذلك اللجنة الرفيعة 
املستوى املعنية باإلدارة واللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربامج وجمموعة األمم املتحدة 

لحات مقبولة عموماً للتخطيط االستراتيجي واالتفاق عليها، وتقدمي اإلمنائية، بتحديد مصط
تقرير عن ذلك إىل هيئاهتم التشريعية وإىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي، من أجل وضع 
أساس للمقارنة وتيسري جتميع البيانات بشأن ختطيط عملية تنفيذ اخلطة االستراتيجية اخلاصة 

  .تنفيذ هذه وتقييمها واإلبالغ عنهابكل من مؤسساهتم ورصد عملية ال

الرئيس 
 التنفيذي

ينبغي أن تعمل اهليئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة على صوغ وحتديد أطر  ٤
استراتيجية قطاعية ذات صلة على نطاق املنظومة عن طريق اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

، ٢٠٠٥لوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام لتحقيق األهداف الطويلة األجل احملدَّدة يف ا
، فضالً عن األهداف اليت حتدِّدها بعثات ٦٠/١اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها 

  .وواليات مؤسسات املنظومة نتيجة للمؤمترات العاملية

اهليئة التشريعية

تعليمات إىل األمانة التابعة  تحدةينبغي أن تصدر اهليئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم امل ٥
أو توافق / من أجل ضمان مواءمة و٢٠١٥لكل منها العتماد التدابري الالزمة حبلول هناية عام 

دورات ختطيط خططها االستراتيجية حبيث تكون مجيع املنظمات جاهزة لبدء دورة متوائمة 
  .٢٠١٦جديدة لتقدمي التقارير إىل الدول األعضاء يف عام 

 التشريعيةاهليئة

 


