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 املالية نةجل
 الدورة السادسة واخلمسون بعد املائة

 1024 تشرين الثاني نوفمرب/ 7 -3 ،روما

 املشرتكة التفتيش وحدة توصيات تنفيذ حالة

  

 

 

 

 

 

 

 

 إىل الوثيقة هذه مضمون بشأن استفسارات أي توجيه ميكن

 Boyd Haight السيد

 املوارد وإدارة والتخطيط االسرتاتيجية مكتب مدير، 

+3906 5705 5324 رقم اهلاتف:   
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 موجز

 

 بإدارة متصلةبأكملها  املنظمة نطاق على مستقلة وحتقيق وتفتيش تقييم عمليات املشرتكة التفتيش وحدة ُتجري 

إىل ُتقّدم التقارير الصادرة عن وحدة التفتيش املشرتكة، و .األخرى واملوارد واملالية البشرية للموارد األمانات

 واملدير العام بالتنسيق املعين املتحدة األمم منظومة يف التنفيذيني الرؤساء جملسالتعليقات الواردة من جانب 

  .( وإىل اجمللسحسب االقتضاءإىل جلنيت الربنامج واملالية ) ،للمنظمة

 ًا.مجيع املتحدة األمم وكاالت بنيهو األكرب لتوصيات الصادرة عن وحدة التفتيش املشرتكة لاملنظمة  قبول معّدل 

بني للفرتة وبالنسبة  .هلا األخرى وكاالت األمم املتحدةالت تنفيذ معدتوصيات ذه الها هلمعدل تنفيذويشابه 

 إعداد وقت يف. ومّت قبوهلاباملنظمة علق توصية تت 333، أصدرت وحدة التفتيش املشرتكة 4023و 4002 يعام

تخذ إجراءات بشأنها ُتلمنها  21ركت ُت توصية، 33 كاماًلهذه التوصيات بعد تنفيذًا  نفذ منتمل  الوثيقة، هذه

نفسها تتخذ املنظمة ل 21و التنفيذيني الرؤساء جملسعلى مستوى  وأاجلمعية العامة لألمم املتحدة على مستوى 

 .بشأنها إجراءات

 

 املطلوبة من جلنة املاليةالتوجيهات 

 املشرتكة، التفتيش وحدة عن الصادرة التوصيات تنفيذ يف احملرز بالتقدم خذ علمااأل املالية جلنة من ُيرجي 

 . توجيه أو رأي أي وتوفري

 مسودة املشورة

 املشرتكة التفتيش وحدة عن الصادرة التوصيات تنفيذ يف احملرز بالتقدم علمًا املالية جلنة أخذت. 
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 مقدمة

يف  ،4023نوفمرب  يف تشرين الثاني/ انعقدت اليت املائة بعداحلادية واخلمسني  دورتها يف املالية نظرت جلنة -2

دم التقرير معلومات أساسية قوقد . 1املشرتكة التفتيش وحدة عن الصادرة توصياتلاملنظمة ل تنفيذ حالة عنطلبته  تقرير

يف القبول والتنفيذ  تملعدال، ومقارنة 4024إىل عام  4002عام وقائمة بالتقارير اليت أصدرتها من  ،الوحدةلة عن مفّص

 هالكناملنظمة اليت قبلتها وحتلياًل للتوصيات  ،وبرنامج األغذية العاملي خالل هذه الفرتة املتخصصةألمم املتحدة اوكاالت 

 .مل تنفذها

هلذه  وتنفيذها اإلمجالي لقبول األمانة لتوصيات وحدة التفتيش املشرتكةعن تقديرها للمعدل اللجنة  عربتأ  -4

 آلية خالل من العمل على األمانة حّثتو، كامالتنفيذًا مل تنفذ  هالكنبلت ُقتوصية  23هناك أن  ت إىلوأشار ؛التوصيات

 نطاق على تأثريات هلا اليت التوصياتعلى تناول  بالتنسيق املعين املتحدة األمم منظومة يف التنفيذيني الرؤساء جملس

 .املنظمة تعين اليت توصياتال تنفيذ حالة عن حمّدثة سنوية معلومات تقديم ككّل؛ وطلبت املنظومة

الواردة يف تقارير وحدة التفتيش لتوصيات املنظمة لحالة تنفيذ عن السنوي  عرضلدي  لاحملهذه الوثيقة قدم ت -3

 .4023إىل  4002املشرتكة للفرتة من 

 معلومات أساسية

 بإدارة متصلة بأكملها املنظمة نطاق على مستقلة وحتقيق وتفتيش تقييم عمليات املشرتكة التفتيش وحدة ُتجري  -2

 كافة ( https://www.unjiu.org/) املوقع الشبكي للوحدة ويوفر .األخرى واملوارد واملالية البشرية للموارد األمانات

من جملس املقدمة  ككلاألمم املتحدة منظومة  مستوى على وكذلك التعليقاتالتقارير واملذكرات الصادرة عن الوحدة 

 ،تقاسم التكاليفعلى أساس وُتموَّل وحدة التفتيش املشرتكة من املنظمات املشاركة . املعين بالتنسيق التنفيذيني الرؤساء

  .يف املائة( 2.1)والر أمريكي د 687 000الوحدة وازنة من ماملنظمة حصة بلغت  2015-4022للفرتة و

 التنفيذيني الرؤساء إىل رفعها بعد املختصة والرئاسية التشريعية األجهزة إىلتقدم تقارير وحدة التفتيش املشرتكة  -3

 ، إىل جانبوحدةال عن الصادرة التقارير ُتقّدم األغذية والزراعة، منظمة ويف .ومتابعتها فيها للنظر املشاركة، املنظمات يف

 اجمللس وإىل( حسب االقتضاء) واملالية الربنامج جلنيت إىل العام، واملدير التنفيذيني الرؤساء جملس من الواردة التعليقات

  (.4023 عامالصادرة  بالتقارير قائمة 2 امللحقيتضمن )

  

                                                           

 CL 148/6   1 الوثيقة FC 151/21  الوثيقة من 44-44 ناتالفقرو 

https://www.unjiu.org/)
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 عدالت قوو  التوصيات وتنفيذاامل مقارنة

وبرنامج  4023من "تقرير وحدة التفتيش املشرتكة لعام  املستقاةالتالية املعلومات إىل نظمة انتباه جلنة املالية تلفت امل -6 

التقرير هذا املقدمة يف  تؤكد البياناتو ./3468A/إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة، الوثيقة املقدم " 4022عمل لعام ال

  .ها هلاوتنفيذ وحدة التفتيش املشرتكةتوصيات لاملنظمة ارتفاع معدل قبول 

  

 :"4022م لعاعمل الوبرنامج  4023تقرير وحدة التفتيش املشرتكة لعام " A/68/34 مقتطف من الوثيقة

  

 نظماتمعدة ككل أو باملنظومة املعنية بذكرات املتقارير وال  

    قوو  التوصيات وتنفيذاا

  
 منظمة من لكل( فوق وما املائة يف 00)التوصيات  قبولمتواصل فيما يتعلق ب قوي أداءإىل  التقاريرشري ت [...] 76 الفقرة

 ومفوضية للسكان املتحدة األمم وصندوق اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج الدولي املدني الطريان ومنظمة والزراعة األغذية

 املتحدة األمم ومكتب الصناعية للتنمية املتحدة األمم ومنظمة للطفولة املتحدة األمم ومنظمة الالجئني لشؤون املتحدة األمم

 .العاملي األغذية وبرنامج األدنى الشرق يف ينينيالفلسط الالجئني وتشغيل إلغاثة املتحدة األمم ووكالة املشاريع خلدمات

  

 ملنظمات الثماني الكربى املشاركةدى الأعلى توصيات للمعد  قوو    

 
 فعتد. ويفوق معدل قبول املنظمات الثماني الكربى املشاركة متوسط معدالت القبول على نطاق املنظومة[...] 79 الفقرة 

 2.زنةوايف املائة من جمموع املساهمات يف امل 30مساهماتها  شكلالوحدة وتوازنة أكثر إىل مأو يف املائة  2هذه املنظمات 

 (5005-5002تقارير واملذكرات على نطاق املنظومة )الواردة يف التنفيذ التوصيات املقوولة  

تبلغ و[...] 4024 -4003خالل الفرتة  يف املائة 60معدل تنفيذ مجيع التوصيات على نطاق املنظومة كان  -33 الفقرة

على األ عدالتاملسّجل فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات، و .ئةايف امل 00حوالي السنتني األخريتني  يفرتتل تنفيذال معدالت

مؤمتر األمم و الالجئني لشؤون املتحدة األمم ومفوضيةمنظمة الطريان املدني الدولي ومنظمة األغذية والزراعة كل من 

 األمم ووكالة مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريعو للسكان املتحدة األمم وصندوق اليونسكوو والتنميةاملتحدة للتجارة 

املنظمة ومنظمة السياحة العاملية وبرنامج األغذية العاملي و األدنى الشرق يف الفلسطينيني الالجئني وتشغيل إلغاثة املتحدة

  .العاملية لألرصاد اجلوي

مسار عمل حمدد بشأن التوصيات كهيئات حاكمة بتبين بدورها قوم ُيتوقع من جمالس اإلدارة أن ت 88 [...] الفقرة

أو متابعة التوصيات ألنها ال تشري إىل املوافقة من الصعب اليت جتعل “ علمًاتأخذ ”وجتنب الغموض الذي يكتنف عبارة 

منظمة األغذية والزراعة هزة الرئاسية لكل من األجوقد أثبتت . وتؤدي إىل عدم اختاذ إجراءات الحقة عدم املوافقة

ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واالحتاد )اليونسكو( ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 

 .توصياتالصريح للقبول الممارسات جيدة يف ما يتعلق بنتهج الربيدي العاملي أنها ت

                                                           
2
 .موظفيها وعدد ميزانياتها حجم حسب املشاركة املنظمات بني فيما املشرتكة التفتيش وحدة ميزانية ُتقسم 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fga%2Fsearch%2Fview_doc.asp%3Fsymbol%3DA%252F68%252F34%26Submit%3DSearch%26Lang%3DE
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fga%2Fsearch%2Fview_doc.asp%3Fsymbol%3DA%252F68%252F34%26Submit%3DSearch%26Lang%3DE
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 لتوصيات الصادرة األغذية والزراعة ل منظمةحالة تنفيذ 

 الرؤساء جملس آلية خالل من العمل على األمانةبعد املائة مسني جلنة املالية يف دورتها احلادية واخل حّثت -0

. ككّل املنظومة نطاق على تأثريات هلا اليت التوصياتعلى تناول بالتنسيق  املعين املتحدة األمم نظومةمل التنفيذيني

له  التابعة العمل وجمموعاتمنظمة األغذية والزراعة بنشاط يف اجتماعات جملس الرؤساء التنفيذيني وآلياته وتشارك 

، مبا يف ذلك ككّل املنظومة نطاق علىإحراز تقدم بشأن القضايا اهلامة على عاملة (، لإلدارة العليا اللجنة)مثل 

 .وحدة التفتيش املشرتكة رفعهاتالتوصيات اليت 

إىل  4002نظمة للفرتة من املتتعلق بة توصي 333وحدة التفتيش املشرتكة أصدرت ، 2اجلدول من  2 الصفبني يكما  -3

 هذه التوصيات. بلتُققد و 4023
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رسائل( يف الفرتة من والاملذكرات ومن وحدة التفتيش املشرتكة )مجيع التقارير الصادرة توصيات ال: عدد 0اجلدو  

  وحدة التفتيش املشرتكة(يف نظام املتابعة  :صدرامل) اقووهلحالة و 5002إىل  5002

 اجملموع 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 اتالتوصي قبولحالة 

 335 12 39 57 58 41 48 27 25 11 17  ةمقبولتوصيات  (2)

 20 0 5 0 1 0 1 2 5 4 2 ةقبولغري م توصيات( 4)

 7 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 صلة اتغري ذ توصيات (3)

 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 قيد النظر توصيات (2)

 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ةفراغري متو توصيات( 3)

 370 20 47 59 59 41 50 29 30 16 19 جمموع التوصيات( 6)

  

مل تغلق رمسيًا توصية  33 ،4022 / أيلول سبتمربيف ملنظمة لدى ا تكان،  4اجلدول من  6صف البني يكما  -1

؛ وتوصيات تشري إىل هاتنفيذما حيول دون طبيعتها ب معّقدة توصيات: 4023تقرير  هلايشري بسبب عوامل ثالثة 

 .احلالية هامواردإىل  نظربالللمنظمة لتزامات جارية؛ وتوصيات ال تشكل أولوية ا

 

املنظومة )اجلمعية العامة لألمم  مباشرة بالعمل على مستوىتوصية  26تتعلق  ،33من بني التوصيات الـ  -20

إىل األرشيف، ما يعين أن وحدة التفتيش املشرتكة أحالتها إجراءات منها  3املتحدة أو جملس الرؤساء التنفيذيني( و

 إجراءات بشأنها. نفسها تتخذ املنظمة ينبغي أن ة توصي 21ه ما جمموعهناك 

 ( 5002-5002منظمة األغذية والزراعة ) هااليت قولت : حالة تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة5اجلدو  

  وحدة التفتيش املشرتكة(لنظام املتابعة  :صدرامل)

 اجملموع 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 حالة التنفيذ

 335 12 39 57 58 41 48 27 25 11 17  ةمقبولتوصيات  (2)

 297 8 28 56 55 36 38 27 24 9 16 نفذت توصيات (4)

 23 3 7 1 3 2 6 0 1 0 0  قيد التنفيذ توصيات (3)

 9 0 4 0 0 1 4 0 0 0 0  تنفيذها مل يبدأ توصيات (2)

 6 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1 ةغري متوفر توصيات (3)

للتوصيات  اجملموع الفرعي (6)
  بعدكاماًلتنفيذًا ذ نفتمل  اليت 

(6=3+2+3) 

1 2 1 0 10 5 3 1 11 4 38 

أحاهلا إىل إجراءات أغلقت  (0)
وحدة لدى  نظام التتبعاألرشيف 

  التفتيش املشرتكة

1  2 0  0  0  0  0  0  0  0 3 

إجراءات على مستوى  (3)
أو  اجلمعية العامة لألمم املتحدة
  جملس الرؤساء التنفيذيني

0  0 1 0  3 2 1 1 5 3 16 

 اليت ينبغي  التوصياتباقي  (1)
إجراءات نفسها تتخذ املنظمة أن 

 (3-0- 6=1) بشأنها

0 0 0 0 7 3 2 0 6 1 19 
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املشرتكة  التفتيش ووحدةاملنظمة  بني االتصال جهة املوارد وإدارة والتخطيط االسرتاتيجية مكتب مدير ُيعّين -22

 .بانتظام املعنية الوحدات التوصيات مع تنفيذ حالة تابعةويقوم مب

 

 من جلنة املاليةالتوجيهات املطلوبة 

 املشرتكة، التفتيش وحدة عن الصادرة التوصيات تنفيذ يف احملرز بالتقدم اعلمخذ األ املالية جلنة من ُيرجي -24

 .اتتوجي أو آراء أي وتوفري
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 10233عام يف بتقارير وحدة التفتيش املشرتكة الصادرة : قائمة 2لق  امل

 الرابط على شوكة االنرتنت 
تقارير مقدمة إىل جملس 

منظمة األغذية والزراعة عام 

5002 

JIU/REP/2012/4  استقدام املوظفني إىل مؤسسات منظومة األمم املتحدة: حتليل مقارن وإطار

 لوضع املعايري املرجعية

CL 148/INF/6 

JIU/REP/2012/11  املتحدة األمم منظومة يف اإلنسانية العمليات متويل  CL 148/INF/7 

JIU/REP/2011/11 اإلجراءات جمال يف املتحدة األمم عملونهج  وفعالية وتنظيم نطاق تقييم 

  باأللغام املتعلقة

CL 148/INF/8 

JIU/REP/2012/12  يف منظومة األمم املتحدة االسرتاتيجيالتخطيط  CL 148/INF/9 

JIU/REP/2011/5 املتحدة األمم منظومة يف املساءلة أطر CL 146/INF/7 

JIU/REP/2011/6 استمرارية األعمال يف منظومة األمم املتحدة CL 146/INF/8 

JIU/REP/2011/7 املتحدة األمم منظومة يف التحقيقات وظيفة CL 146/INF/9 

JIU/REP/2011/9 املتحدة األمم منظومة مؤسسات يف املعلومات واالتصاالت تكنولوجيا إدارة   CL 146/INF/10 

JIU/REP/2012/2 إدارة اإلجازات املرضية يف منظومة األمم املتحدة  CL 146/IN F/11 

JIU/REP/2012/3 للمحيطات املتحدة األمم شبكة تقييم CL 146/INF/12 
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  4024 إىل 4002 من الفرتة يف صدرت اليت املشرتكة التفتيش وحدة بتقارير قائمة FC 151/21 تتضمن الوثيقة 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2Fdocrep%2Fmeeting%2F027%2Fmf845E.pdf

