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 م بإحضار نسخهم من الوثائق إىل االجتماعات.التوفري، طُُبع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ. لذا، يرجى من أعضاء الوفود التكرُّلدواعي

  جملس التنمية الصناعية  
 واألربعونالثانية الدورة
  ٢٠١٤نوفمرب /تشرين الثاين ٢٧-٢٥فيينا،
  تمن جدول األعمال املؤقَّ ٧البند

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

التفتــيش املشــتركة وفقــاً ملخطَّــط  معلومــاٍت عــن أنشــطة وحــدة   يقــدِّم هــذا التقريــُر    
  .١١-/م٢٤-ر م ت صمتابعة توصياهتا، عمالً باملقرَّ

    
  احملتويات

 الصفحة  الفقرات   
 ٢  ١.................................................................................  مةمقدِّ-أوالً

  ٢  ٤-٢................................... شتركةوحدة التفتيش املمنمةرات مقدَّومذكِّتقارير -ثانياً
  ٣  ٨-٥..................................... تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشتركة داخل اليونيدو-ثالثاً
  ٤  ١٠-٩...................................................... التفاعل مع وحدة التفتيش املشتركة-رابعاً
  ٤ ١٧- ١١.............................................................. ٢٠١٤برنامج العمل لعام- خامساً
  ٦  ١٨...................................................... خاذهاتِّاإلجراء املطلوب من اجمللس- سادساً
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    مقدِّمة  - أوالً  
س التنميــة أصــبحت وحــدة التفتــيش املشــتركة ("الوحــدة") هيئــة فرعيــة تابعــة جمللــ          -١

ملتابعــة توصــيات الوحــدة يف  نظــام . وقــد ورد ٢٢-/م١-ره م ت صقــرَّالصــناعية مبوجــب م
ــة  ــرَّأُ، وIDB.24/18الوثيق ــك  ق ــاًاملخطــط ذل ــرَّيف  الحق . وتقضــي ١١-/م٢٤-م ت صر املق
  دورة عادية للمجلس.كل نظر يف تقارير الوحدة يف بأن ُير املقرَّأحكام 

    
    شتركةاملالتفتيش  وحدةمن مذكِّرات مقدَّمة تقارير و  - ثانياً  

اجمللـس  وثيقـة   منذ )٢(نارتمـذكِّ و )١(تقاريرسبعة جمموعه  ما دةـالوحاملنظمة من ت تلقَّ  -٢
رة وفيما يلـي مخسـة تقـارير ومـذكِّ     ).IDB.41/16 يقةــالوثاملوضوع ( ذاــه ناولــتتالسابقة اليت 

  واحدة ذات صلة باليونيدو:
    JIU/REP/2012/8  - يط املوارد يف منظمات األمم املتحدةاستعراض النظم املركزية لتخط.  
    JIU/REP/2012/10 -       العالقة بـني املـوظفني واإلدارة يف الوكـاالت املتخصِّصـة التابعـة

  .لألمم املتحدة والنظام املوحَّد
    JIU/REP/2013/1 - ــتعراض اال ــال امل التفاقـــات اسـ ــة األجـــل يف جمـ ــتريات يف طويلـ شـ

  .منظومة األمم املتحدة
    JIU/REP/2013/3 -        عملية اختيار املنسـقني املقـيمني لألمـم املتحـدة وتعيينـهم، مبـا يف

  .وتدريبهم وتقدمي الدعم ألعماهلم ذلك هتيئتهم
    JIU/REP/2013/4  -  منظومة األمم املتحدةإدارة شركاء التنفيذ يف مؤسسات استعراض.  
    JIU/Note/2013/1  - ُّاألمم املتحدةيف مؤسسات منظومة  ق من اجلهات املرجعيةالتحق.  

  رة أخرى ال صلة هلا:وأصدرت الوحدة تقريرين آخرين ومذكِّ
    JIU/REP/2012/13 - استعراض التنظيم واإلدارة يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

    JIU/REP/2013/2 - إدارة السجالت واحملفوظات يف األمم املتحدة. 

    JIU/Note/2013/2 - اللجنة االقتصادية ألمريكـا الالتينيـة   استعراض التنظيم واإلدارة يف 
 .ي ومنطقة البحر الكاريب

───────────────── 
من خالل موقعها الشبكي  جبميع اللغات الرمسية راهتاميكن االطِّالع على تقارير وحدة التفتيش املشتركة ومذكِّ )١(  

  ./www.unjiu.orgلى العنوان ع
  يف وقت إعداد هذا التقرير. )٢(  
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من أجل احلد من النفقات، فُرضت حدود على عدد صـفحات الوثـائق الـيت تعـرض     و  -٣
ولــذلك مل  .(ن))١٢-/م٤١-ر اجمللـس م ت ص علـى دورات أجهـزة تقريـر السياســات (مقـرَّ    

ت وحـدة التفتـيش املشـتركة ذات الصـلة     راص لتقارير ومذكِّتعد هذه الوثيقة حتتوى على ملخَّ
ــذكِّ     ــارير الوحــدة وم ــع تق ــاح مجي ــدو. وتت ــع الشــبكي   املباشــرة باليوني ــى املوق راهتا بســهولة عل

وباإلضافة إىل ذلك، تتاح مجيع التوصـيات واإلحصـاءات املنطبقـة علـى اليونيـدو،       )١(للوحدة.
  )٣(ع على اإلنترنت.م التتبُّوكذلك امتثال اليونيدو وتعليقاهتا على التوصيات من خالل نظا

ذات صــلة باليونيـدو. وقــد قبلـت اليونيــدو    توصـيةً  ٣١ن التقــارير مـا جمموعــه  وتتضـمَّ   -٤
  منها ومتتثل هلا، بينما ال تزال مخس توصيات قيد النظر. توصيةً ٢٦
    

    تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشتركة داخل اليونيدو  - ثالثاً  
، ٢٠٠٦أيار/مـايو   ٨املؤرَّخ  ٦٠/٢٥٨مم املتحدة، يف قرارها طلبت اجلمعية العامة لأل  -٥

أكـرب مـن    املقبلـة قـدراً  تقاريرها السـنوية  ن تتضمَّمتابعة تنفيذ توصياهتا، وأن ز تعزِّإىل الوحدة أن 
زت هلــذا الطلــب، عــزَّ ب علــى التنفيــذ الكامــل لتوصــياهتا. واســتجابةًعــن األثــر املترتِّــ علومــاتامل

عـن طريـق موقـع    املتـاح  على اإلنترنت ع التتبُّنظام  من خاللبعة الذي تعمل به الوحدة نظام املتا
 البيانـات  إىلللقـراءة فقـط"   " حـق الوصـول   من املمكن مـنح الـدول األعضـاء   الوحدة الشبكي. و

وحدة عـن طريـق اجلهـة املعنيـة     ال لدى بالتسجيلوذلك  تنفيذ التوصيات، ا عن حالةسنوي عةاجملمَّ
  )٤(خدمات الرقابة الداخلية.، وهي مكتب اليونيدو بشؤون الوحدة يف

تطلب الوحدة إىل اليونيـدو، مـن بـني جهـات أخـرى،      ويف الربع األخري من كل عام،   -٦
ها مبعلومــات ذات صــلة حــول التوصــيات الــيت أصــدرهتا الوحــدة يف الســنوات الــثالث   أن متــدَّ
  ا زالــت قيــد النظــر)،   أو رفضــت، أو مــ ت، أي عــن حالــة قبــول التوصــيات (قبلــ     ،الســابقة

 ب علـى ذلـك. مثَّ  ) واألثـر املترتِّـ  نفـذت وحالة تنفيذها (مل يبدأ تنفيذها بعد، أو قيـد التنفيـذ أو   
مــه إىل اجلمعيــة العامــة لألمــم  تعــرض الوحــدة النتــائج اإلمجاليــة يف التقريــر الســنوي الــذي تقدِّ  

  املتحدة عن أنشطتها.
 .٢٠١٣- ٢٠١٠حدة على توصيات الفتـرة مـن   وقد اشتملت آخر حالة تنفيذ عرضتها الو  - ٧

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

───────────────── 
  ).٥للحصول على معلومات بشأن الوصول إىل نظام التتبع، يرجى الرجوع إىل الفقرة ( )٣(  
  .IOS@unido.orgبواسطة الربيد اإللكتروين:  )٤(  
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  )٥(اجلدول    

 التنفيذالقبول 

 
غري 
منطبقة

 لت/قُب
 ُرفضت أِقرَّت

 قيد
 النظر

مل ُتقدَّم
معلومات

بدأ مل ي
 التنفيذمتَّ جار بعُد

مل ُتقدَّم 
 معلومات

     ٨,٢٨ ٦,٣٧٨٥,٣٥ صفر ٠,٥٤ ٣,٢٣ ٣,٢٣٨٤,٤١٨,٦اليونيدو
لوحــدة أهنــا مالحظــة أن اليونيــدو مــا زالــت إحــدى املؤسســات الــيت ذكــرت ا وجتــدر   -٨

فيمـا يتعلـق   فوقهـا)"  يف املائـة ومـا    ٧٠(نسبة بشأن حالة القبول  اقوي تظهر "بشكل ثابت أداًء
  حبالة مراعاة هيئاهتا التشريعية لتقارير الوحدة.

    
    التفاعل مع وحدة التفتيش املشتركة  - رابعاً  

، حيـث التقـى   ٢٠١٣ن خـالل عـام   املنظمات املشاركة يف التحسُّبت العالقات استمرَّ  -٩
ة جلــان يف وكــاالت. والتقــى كــذلك برؤســاء عــدَّ األمــني التنفيــذي بالرؤســاء التنفيــذيني لســتِّ

الــدول األعضــاء يف نيويــورك  بفــت الوحــدة اتصــاالهتا  األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة. كمــا كثَّ 
والصــني، واجملموعــات اإلقليميــة ألفريقيــا، وآســيا واحملــيط   ٧٧وجنيــف، والتقــت مبجموعــة الـــ 

كل بلـد   بلداً ١١ورويب، وفريق جنيف، ومع ي، واالحتاد األ الكاريبواهلادئ، وأمريكا الالتينية 
مت إىل الـدول األعضـاء إحاطـات إعالميـة بشـأن خمتلـف جوانـب العمـل         دِّعلى حدة. وقُـ منها 

الذي تقوم به الوحدة، وجهود اإلصالح، واحلاجة إىل مـوارد إضـافية، سـواء املـوارد األساسـية      
  مشاريع حمددة.أم املوارد اخلارجة عن امليزانية، إلجناز 

الوحــدة الفرصــة، أثنــاء زيــاراهتم املتعلقــة باالســتعراض، لالجتمــاع        وشــاغتــنم مفتِّو  -١٠
لي الدول األعضـاء. وأثنـاء   قني يف املنظمات املشاركة وممثِّباملسؤولني يف اإلدارات العليا واملنسِّ

ــات      ــدة واملنظمـ ــترك لـــدى الوحـ ــام املشـ ــائل ذات االهتمـ ــات، نوقشـــت املسـ ــذه االجتماعـ هـ
    وخباصة أنشطة متابعة التوصيات الصادرة عن الوحدة.املشاركة، 

    
    ٢٠١٤برنامج العمل لعام   - خامساً  

 ، عمـالً ٢٠١٤اد برنامج عملـها لعـام   ، يف إعد٢٠١٣ متوز/يوليهشرعت الوحدة، يف   -١١
اجلمعيـة مبوجبـه   رت قـرَّ ، الـذي  ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٤خ املؤرَّ ٦١/٢٦٠بقرار اجلمعية العامة 

───────────────── 
  وفقاً للمعلومات الواردة يف نظام التتبُّع على اإلنترنت. )٥(  
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ل اجلــزء األول مــن دورهتــا املســتأنفة، يف التقريــر الســنوي للوحــدة ويف برنــامج أن تنظــر، خــال
  .آن واحدعملها يف 

ــات عــت الوحــدة  وَد  -١٢ ــول    املنظم ــا حبل ــدمي اقتراحاهت آب/أغســطس  ٢املشــاركة إىل تق
ا علــى جـدارهتا باملناقشــة  ت الوحــدة داخليـ اسـتقرَّ  موضــوعاً ٢٧. ونظـرت الوحـدة يف   ٢٠١٣

متـها املنظمـات   قدَّموضوعاً  ٢٥للمعايري املعمول هبا، منها  لتقييم مسبق وفقاً بعد أن أخضعتها
 فحصـاً مسـبقاً   وأجـرت الوحـدة أيضـاً   متهما أجهزة التنسيق والرقابة. قدَّ وموضوعاناملشاركة 

  .املشاركةاملنظمات لتنظيم واإلدارة يف ا حيتمل أن جتريها بشأن استعراضاتثالثة ل
عيـت هـذه األجهـزة    شاورية مع أجهزة الرقابة والتنسـيق األخـرى، دُ  ويف إطار عملية ت  -١٣

 وجــرت أيضــاًذه املواضــيع. املتعلقــة هبــإىل تقــدمي تعليقاهتــا علــى املواضــيع املقترحــة وتقييماهتــا  
بــداء أولوياهتــا وتفضــيالهتا بشــأن استشــارة املنظمــات املشــاركة ودعوهتــا إىل تقــدمي تعليقاهتــا وإ

ــد٢٠١٤عــام اقتراحــات  ــاءنظــرت الوحــدة يف تلــك التقييمــات والتعليقــات     . وق ــا  أثن دورهت
  .  ٢٠١٤لعام النهائي الشتوية عند صياغتها برنامج عملها 

مشـاريع علـى نطـاق    سـبعة  ، مـن بينـها   مشاريع جديـدة  ةن برنامج العمل عشرويتضمَّ  -١٤
  أو تتعلق بعدة منظمات.كلها املنظومة 

ــة إدرا   - ١٥ ــزم الوحــدة أن تبحــث إمكاني ج موضــوعني إضــافيني إىل قائمــة املواضــيع الــيت   وتعت
رهنا بتوافر املوارد الالزمة وبتحديـد نطـاق العمـل.     ٢٠١٥- ٢٠١٤ستناقشها خالل فترة السنتني 

واملوضوعان مها: (أ) منع الغـش يف منظومـة األمـم املتحـدة واكتشـافه عنـد وقوعـه؛ (ب) واإلدارة        
ر يف فترة صيف/خريف عـام  النطاق العاملي. وسيتقرَّاملتكاملة خلدمات مؤمترات األمم املتحدة على 

  .ما إذا كانت الوحدة ستطرح هذين املوضوعني للمناقشة من عدمه ٢٠١٤
، مثة مثانية مواضيع مـن  ٢٠١٤عام يف برنامج عمل املدرجة مواضيع العشرة ومن بني   -١٦

  شأهنا أن حتظى باهتمام اليونيدو، وهي:
  ؛مؤسسات منظومة األمم املتحدة استعراض السالمة واألمن يف  (أ)  
ــة األمــم املتحــدة:        (ب)   ــى نطــاق منظوم ــائج عل ــى النت اســتعراض اإلدارة القائمــة عل

 ٢٠١٥ومنهجية الستعراض اإلدارة القائمـة علـى النتـائج يف عـام      لقياس التقدم تصميم مصفوفة
  ؛)١(املرحلة 
  ؛ة األمم املتحدةيف منظومالعامة استعراض السياسات واملمارسات اإلعالمية   (ج)  
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صتها منظومة األمـم املتحـدة   إجراء استعراض شامل لألنشطة واملوارد اليت خصَّ  (د)  
  ؛ر املناخلتغيُّ

وضــع إطــار مرجعــي الستعراضــات التنظــيم واإلدارة يف مؤسســات منظومــة      (هـ)  
  ؛األمم املتحدة

  ؛تنظيم العقود وإدارهتا  (و)  
ملة واملنتجة وتوفري العمل الالئق للجميـع،  استعراض تنفيذ مبادرة العمالة الكا  (ز)  

  ؛كلها على نطاق منظومة األمم املتحدة
  بدء العمل. - كلها مستقل على نطاق املنظومة دعم إجراء تقييم  (ح)  

تالحظ بعني التقدير التعـاون الوثيـق بـني الوحـدة     ما زالت اليونيدو عن ذلك،  وفضالً  -١٧
  .مة األمم املتحدة املعين بالتنسيقملنظ وأمانة جملس الرؤساء التنفيذيني

    
    اإلجراء املطلوب من اجمللس اتِّخاذه  - سادساً  

) مـن النظـام األساسـي لوحـدة التفتـيش املشـتركة، وقـرار        ٤( ١١بأحكام املادة  عمالً  -١٨
مـن خمطــط   ٩، والفقــرة ١٩٩٣كـانون األول/ديسـمرب    ٢٣خ املــؤرَّ ٤٨/٢٢١اجلمعيـة العامـة   
 باملعلومـات  يط علمـاً أن حيـ  اجمللس يـودُّ  لعلَّصيات وحدة التفتيش املشتركة، اليونيدو ملتابعة تو

  عملية أخرى. م إرشادات بشأن اختاذ إجراءاتالواردة يف هذه الوثيقة وأن يقدِّ
 


