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 االجتماعات. إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، ذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ. بع من ه، طُُالتوفريلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية
  الدورة الثالثة واألربعون

  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٥- ٢٣فيينا،
  تقَّمن جدول األعمال املؤ ٩البند

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

ط طَّــاملشــتركة وفقــا ملخيتضــمَّن هــذا التقريــر معلومــات عــن أنشــطة وحــدة التفتــيش    
  .١١-/م٢٤-ر م ت صرَّباملق الًمتابعة توصياهتا، عم

     
  احملتويات

الصفحة الفقرات    
 ٢ ١..................................................................................  مةدِّمق- الًأو
 ٢ ٤- ٢....................................... رات مقدَّمة من وحدة التفتيش املشتركةكِّتقارير ومذ- اًثاني
 ٣ ٨- ٥............................................... تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشتركة يف اليونيدو- ثالثاً
 ٤ ١١- ٩....................................................... التفاعل مع وحدة التفتيش املشتركة- ابعاًر

 ١٦٥-١٢.................................................................... ٢٠١٥برنامج العمل - خامساً
 ٦ ١٧........................................................ اإلجراء املطلوب من اجمللس اتِّخاذه- سادساً
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    مقدِّمة  - الًأو  
جمللـس التنميـة الصـناعية مبوجـب     أصبحت وحدة التفتيش املشـتركة هيئـة فرعيـة تابعـة       -١
نظامـاً ملتابعـة توصـيات الوحـدة      IDB.24/18نت الوثيقة مَّض. وقد ت٢٢-/م١-ره م ت صرَّمق
ر ُينظـر يف تقـارير الوحـدة    رَّ. ووفقـاً ألحكـام املقـ   ١١-/م٢٤-فيما بعد يف املقرَّر م ت ص أُقرَّ

  يف كل دورة عادية للمجلس.
    

    رات مقدَّمة من وحدة التفتيش املشتركةكِّتقارير ومذ  - اًثاني  
منـذ   )٢(رتني اثنـتني كِّومـذ  )١(ه سبعة تقارير صادرة عن الوحدةتلقَّت املنظمة ما جمموع  -٢

). ويـرد فيمـا يلـي أربعـة     IDB.42/11وثيقة اجمللس السابقة اليت تناولت هـذا املوضـوع (الوثيقـة    
  اليونيدو:برة واحدة ذات صلة كِّتقارير ومذ

JIU/REP/2014/1 –  وظيفة تعبئة املوارد داخل منظومة األمم املتحدة.لحتليل  
JIU/REP/2014/3 – .مشاريع جتديد/تشييد مباين املقار على نطاق مؤسسات منظومة األمم املتحدة  

JIU/REP/2014/4 – +٢٠استعراض اإلدارة البيئية يف منظومة األمم املتحدة بعد مؤمتر ريو.  
JIU/REP/2015/1 –        الكاملـة  تقييم ألداء مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة يف تعمـيم العمالـة

  نتجة والعمل الالئق.وامل
JIU/Note/2014/1 –    اســتخدام املتقاعــدين واملــوظفني احملــتفظ هبــم بعــد الســن اإللزاميــة إلهنــاء

  اخلدمة يف منظمات األمم املتحدة.
  وأصدرت وحدة التفتيش املشتركة ثالثة تقارير إضافية ذات صلة باليونيدو:

JIU/REP/2014/2 – ة العاملية للملكية الفكرية.يف املنظم والتسيري استعراض اإلدارة  
JIU/REP/2014/5 – تفتــيش ملتابعــة اســتعراض التنظــيم واإلدارة يف منظمــة الســياحة      جولــة ال

  .٢٠٠٩العاملية لعام 
JIU/REP/2014/7 – .استعراض تنظيم وإدارة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

───────────────── 
راهتا جبميع اللغات الرمسية على موقعها الشبكي كِّالع على تقارير وحدة التفتيش املشتركة ومذميكن االطِّ  )١(  

https://www.unjiu.org/ar.  
  ير.وقت إعداد هذا التقر  )٢(  
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ــابق للمجلــس (      -٣ ــيا مــع التقريــر الس ــذه الوثيقــة تتضــمن    )IDB.42/11ومتش ، مل تعــد ه
رات وحــدة التفتــيش املشــتركة ذات الصــلة املباشــرة باليونيــدو. وتتــاح كِّصــا لتقــارير ومــذملخَّ

رات الصـادرة عـن الوحـدة علـى املوقـع الشـبكي للوحـدة. وعـالوة علـى          كِّمجيع التقارير واملـذ 
امتثـال اليونيـدو    ذلك، ُتتـاح مجيـع التوصـيات واإلحصـاءات املنطبقـة علـى اليونيـدو، وكـذلك        

  )٣(.على اإلنترنت التتبُّعن خالل نظام وتعليقاهتا على التوصيات، م
توصـية ذات صــلة باليونيـدو. وقــد قبلـت اليونيــدو     ١٦ن التقــارير مـا جمموعــه  مَّوتتضـ   -٤

منـها غـري ذات صـلة     ٣توصية منها ومتتثل هلا، ومل تقبل توصية واحدة، يف حـني اعتـربت    ١١
  على واحدة منها بعد. دَّتر مبقتضى احلال، ومل

    
    تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشتركة يف اليونيدو  - اًثالث  

، ٢٠٠٦أيار/مـايو   ٨خ رَّاملؤ ٦٠/٢٥٨طلبت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف قرارها   -٥
رب مـن  تقاريرها السـنوية املقبلـة قـدرا أكـ     تتضمَّنإىل الوحدة أن تعزِّز متابعة تنفيذ توصياهتا، وأن 

املعلومــات عــن األثــر املترتــب علــى التنفيــذ الكامــل لتوصــياهتا. واســتجابةً هلــذا الطلــب، عــزَّزت   
الوحدة نظام املتابعة الذي تعمـل بـه مـن خـالل نظـام التتبُّـع علـى اإلنترنـت املتـاح علـى موقعهـا            

مَّعـة  الشبكي. ومن املمكـن مـنح الـدول األعضـاء حـق الوصـول "للقـراءة فقـط" إىل البيانـات اجمل         
عن حالة تنفيذ التوصيات، وذلك بالتسجيل لدى الوحدة عن طريق جهـة التنسـيق املعنيـة     ياسنو

  )٤(هي مكتب خدمات الرقابة الداخلية.بشؤون الوحدة يف اليونيدو، و
ويف الربع األخري من كل عام، تطلب الوحـدة إىل اليونيـدو، ضـمن جهـات أخـرى، أن        -٦
ل التوصيات اليت أصدرهتا الوحـدة يف السـنوات الـثالث السـابقة،     ها مبعلومات ذات صلة حودَّمت

أي عن حالة قبول التوصيات (قُبلت أو ُرفضت أو ما زالت قيد النظر)، وحالة تنفيذها (مل يبـدأ  
تنفيــذها بعــد أو قيــد التنفيــذ أو ُنفِّــذت) واألثــر املترتــب علــى ذلــك. مث تعــرض الوحــدة النتــائج   

  وي الذي تقدِّمه إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة عن أنشطتها.اإلمجالية يف تقريرها السن
اجلدول التايل حالة قبـول التوصـيات وتنفيـذها مـن جانـب اليونيـدو عـن الفتـرة          ويبيِّن  -٧

  التوصيات اليت أصدرهتا الوحدة). (بالنسبة املئوية من ٢٠١٤-٢٠١١

───────────────── 
  ع على اإلنترنت.بُّلومات بشأن الوصول إىل نظام التتللحصول على مع ٥يرجى الرجوع إىل الفقرة   )٣(  
  .IOS@unido.orgعرب الربيد اإللكتروين:   )٤(  
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  )٥(اجلدول
 التنفيذ القبول 

 
   غري

 ذات صلة
 قُبلت/
 ُرفضت تأُقرَّ

 قيد
 النظر

 مل تقدَّم
 معلومات

 مل يبدأ
 مت التنفيذ  جار  بعد

  مل تقدَّم
 معلومات

  ٠,٨٤  ١٢,٦١٨٥,٧١ ٠,٨٤  ٠ ٠ ١٠,٥٦ ٨٣,٨  ٥,٦٣ اليونيدو
    
اليونيدو ما زالت إحدى املؤسسات الـيت ُتظهـر بشـكل ثابـت أداًء      نَّوجتدر مالحظة أ  -٨

يف املائة وأكثـر) فيمـا يتعلـق حبالـة مراعـاة هيئاهتـا        ٨٠صيات (بنسبة بشأن حالة قبول التو قويا
  الرئاسية للتقارير.

    
    لتفاعل مع وحدة التفتيش املشتركةا  - اًرابع  

ــورك وجنيــف      كثَّفــت  -٩ ــدول األعضــاء يف نيوي ــيش املشــتركة اتصــاالهتا بال وحــدة التفت
اجــة إىل تعزيــز قــدراهتا الرقابيــة. را واحلهبــدف التوعيــة باإلجنــازات الــيت حققتــها الوحــدة مــؤخَّ 

وعقــدت إحاطــات إعالميــة إلطــالع الوفــود علــى اجلوانــب املختلفــة لعمــل الوحــدة (برنــامج    
العمل السنوي، ونتائج التقييم الـذايت واسـتعراض األقـران، وجهـود اإلصـالح، وطلـب مـوارد        

مشـاركة املفتشـني يف دورات اهليئـات التشـريعية أو الرئاسـية       ومثَّلـت إضافية، ومـا إىل ذلـك).   
للمنظمــات املشــاركة يف الوحــدة يف نيويــورك وجنيــف ونــريويب لتقــدمي تقــارير الوحــدة فرصــاً  

  مفيدةً لتعزيز احلوار مع الدول األعضاء.
ــف يف         -١٠ ــود يف جني ــة بالوحــدة، املعق ــث جلهــات التنســيق املعني وحضــر االجتمــاع الثال

اهلـدف   ومتثَّـل اليونيدو.  ومنهامنظمة مشاركة،  ٢١، ممثلون عن ٢٠١٤األول/أكتوبر تشرين 
من االجتماع يف تبادل املعلومـات، وتقيـيم التطـور احملـرز، ومناقشـة القضـايا املـثرية لالهتمـام،         
وتقدمي اقتراحات بشأن التصدي هلا. وساهم التبادل البناء لآلراء يف حتسني التفـاهم والتعـاون،   

  اء زخم جديد لعالقة الوحدة مبنظماهتا املشاركة.وإعط
، مـــن خـــالل عقـــد ٢٠١٤ســـع نطـــاق التفـــاعالت مـــع اهليئـــات الرقابيـــة يف عـــام واتَّ  -١١

اجتماعات مع رؤسـاء اهليئـات الرقابيـة يف املنظمـات املختلفـة إىل جانـب رئـيس جلنـة مراجعـة          
وي الثالثــي األطــراف  ســت الوحــدة االجتمــاع الســن   أَّاحلســابات يف إحــدى املنظمــات. وتر  

───────────────── 

  على اإلنترنت. التتبُّعوفقا للمعلومات الواردة يف نظام   )٥(  
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للهيئات الرقابية الـثالث لألمـم املتحـدة، وهـي: جملـس مراجعـي احلسـابات ومكتـب خـدمات          
 ٢٠١٥الرقابة الداخلية ووحدة التفتيش املشتركة. وجرى تعمـيم مشـاريع بـرامج العمـل لعـام      

ذات  ب التـداخل واالزدواجيـة وزيـادة التـآزر والتعـاون بشـأن املوضـوعات       نُّجت ومناقشتها بغية
ــة         ــذيني يف منظوم ــاء التنفي ــس الرؤس ــة جمل ــع أمان ــاعالت م ــام املشــترك. وتواصــلت التف االهتم

املتحدة املعين بالتنسيق ومشلت احلاجة إىل تنـاول مسـألة التوصـيات الـيت كانـت الوحـدة        األمم
  متها إىل ذلك اجمللس.  دَّقد ق

    
    ٢٠١٥برنامج العمل   - اًخامس  

، ٢٠٠٧نيسـان/أبريل   ٤خ رَّاملـؤ  ٦١/٢٦٠مة لألمم املتحـدة  عمالً بقرار اجلمعية العا  -١٢
رت اجلمعيــة مبوجبــه أن تنظــر، خــالل اجلــزء األول مــن دورهتــا املســتأنفة، يف التقريــر رَّالــذي قــ

، شــرعت الوحــدة يف إعــداد واحــدالسـنوي لوحــدة التفتــيش املشــتركة وبرنــامج عملــها يف آن  
  .  ٢٠١٤يف متوز/يوليه  ٢٠١٥برنامج عملها لعام 

ودعــت الوحــدة املنظمــات املشــاركة إىل تقــدمي اقتراحاهتــا، وللمــرة األوىل شــاركت       -١٣
اخلـــدمات الرقابيـــة وجلـــان مراجعـــة احلســـابات يف املنظمـــات املشـــاركة يف عمليـــة االختيـــار.  

 ٢٠١٧-٢٠١٦ولفتـرة السـنتني    ٢٠١٥موضـوعا لعـام    ٤٦وأرسلت مبدئيا قائمـة أوليـة مـن    
ة، ممـا أفضـى إىل اعتمـاد    مَّعـ الوحـدة يف إعـداد قائمـة أوليـة جم     نظرتإىل املنظمات املشاركة. و

  .٢٠١٧-٢٠١٦ووضع قائمة أولية لعامي  ٢٠١٥برنامج العمل لعام 
مشــروعا جديــدا، عشــرة منــها علــى   ١١علــى  ٢٠١٥ويشــتمل برنــامج العمــل لعــام   -١٤

احــد  نطــاق املنظومــة أو تغطــي جمموعــة متعــددة مــن املنظمــات يف حــني يتعلــق مشــروع و         
باستعراض إداري إلحدى املنظمات الشريكة؛ ولتسعة مـن االستعراضـات صـلة بإعـداد تقريـر      

د التقريـر أيضـا عـددا مـن املوضـوعات الـيت ميكـن        دَّبينما ال صلة ملشروعني بإعداد تقريـر. وحـ  
  القائمة ليست وافية وُعرضة للتغيري. نَّ. علماً بأ٢٠١٧-٢٠١٦النظر فيها يف فترة السنتني 

ــام     و  -١٥ ــل لعـ ــة العمـ ــة يف خطـ ــوعاً املُدرجـ ــر موضـ ــد عشـ ــن بـــني األحـ ــ٢٠١٥مـ  لَّ، لعـ
  التالية حتظى باهتمام اليونيدو: املوضوعات الثمانية

ــية      (أ)     ــة مـــن أجـــل حتديـــد املعـــامل الرئيسـ ــة العامـ ــة إىل اجلمعيـ التوصـــيات املقدَّمـ
  لصغرية النامية؛م من منظومة األمم املتحدة للدول اجلزرية ادَّالستعراض شامل للدعم املق

ــائج علــى نطــاق منظومــة ا     (ب)     ألمــم املتحــدة  اســتعراض اإلدارة القائمــة علــى النت
  (املرحلة الثانية)؛



IDB.43/14 
 

6 V.15-02425 

 

  منع االحتيال يف منظومة األمم املتحدة؛  (ج)    
  حالة وظيفة املراجعة الداخلية يف منظومة األمم املتحدة؛  (د)    
  مة األمم املتحدة؛استعراض خدمات مكتب أمني املظامل يف منظو  (ه)    
  يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة؛ختطيط التعاقب   (و)    
ــة      (ز)     الشــراكة يف التقيــيم املســتقل علــى نطــاق املنظومــة: تنفيــذ املرحلــة التجريبي

  (موضوع غري متصل بإعداد تقرير)؛
اســتعراض قبــول املنظمــات لتوصــيات وحــدة التفتــيش املشــتركة وتنفيــذها          (ح)    

  تصل بإعداد تقرير).(موضوع غري م
على ذلك، ال تـزال اليونيـدو تالحـظ مـع التقـدير التعـاون الوثيـق بـني وحـدة           ةًوعالو  -١٦

  التفتيش املشتركة وأمانة جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق.
    

    خاذهتِّاإلجراء املطلوب من اجمللس ا  - اًسادس  
) مــن النظــام األساســي لوحــدة التفتــيش املشــتركة، وقــرار ٤( ١١ة عمــالً بأحكــام املــاد  -١٧

ــة   ــة العام ــرة ١٩٩٣كــانون األول/ديســمرب   ٢٣املــؤرَّخ  ٤٨/٢٢١اجلمعي مــن خمطــط   ٩، والفق
علمـا باملعلومـات    حيـيط أن  دُّاليونيدو ملتابعة توصيات وحدة التفتـيش املشـتركة، لعـلَّ اجمللـس يـو     

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


