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 ثة عن حالة التوصيات املعروضة يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة واستعراض السياسات معلومات حمد  

 (JIU/REP/2018/4) غني عن املخالفات يف مؤسسات منظومة األمم املتحدةواملمارسات املتعلقة ابملبل  

منظومة األمم  مؤسسات: التقدم احملرز يف حقيقاستعراض حالة وظيفة التوتقرير وحدة التفتيش املشرتكة، 
 تقريـر الدورة السادسة عشرة بعد املائةمقتبس من  – (JIU/REP/2020/1)حقيق تعزيز وظيفة التيف املتحدة 

 للجنة الشؤون الدستورية والقانونية
 

 . 117/4CCLM اللجنة ابلوثيقة رّحبت -31

اليت ، التحقيقستعراض حالة وظيفة اتقرير وحدة التفتيش املشرتكة بشأن  الواردة يف 7اللجنة ابلتوصية  ذّكرتو  -32
رمسية أن تعد وتعتمد إجراءات  "ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة اليت مل تفعل ذلك بعد   تقول إنه

عتمد السياسات املالئمة حبلول هناية وأن ت ،الذي يرتكبه الرؤساء التنفيذيون مالئمة للتحقيق يف شكاوى سوء السلوك
2021."[1] 

العملية وأشااااااااااارت اللجنة إا أّن ءلا الرؤساااااااااااء التنفيذي  ملنظومة األمم املتحدة املع  ابلتنساااااااااايق مل يباشاااااااااار " -33
 وابلتايل فإّن عدًدا من الوكاالت املتخصصة إما ابشر أو أكمل ،" كما كان متوقًعامنسقتنفيذ هنج بشأن اعتماد التشاورية 

 كيان يتوا التحقيق.بشأن تنفيذ توصية وحدة التفتيش املشرتكة، خاصة يف ما يتعلق بتحديد   عمله
، مع إجراءات واعتمادإا وضاااااع  تلقاء نفساااااهامن اللجنة أنه ال يوجد أي عائق قانوين ألن تبادر املنظمة  ورأت -34

 .إلطار القانوين للمنظمةمراعاة ا
مع مراعاة آراء جلنة ، اللجنة اجمللا إا الطلب من إدارة املنظمة إساااااااناد األولوية لوضاااااااع  ذ  اإلجراءات ودعت -35

 ، وشّجعت مواصلة املشاورات مع سائر الوكاالت املتخصصة.املالية

اللجنة اجمللا إا توصاااااااااية إدارة املنظمة بتحديد الصاااااااااكوك القانونية املالئمة، ف ااااااااااًل عن أي تعديالت  ودعت -36
 من تقرير وحدة التفتيش املشرتكة. 7لتنفيذ التوصية  على الصكوك القائمةضرورية 

 

 

                                                           
يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة السابق عن "استعراض السياسات واملمارسات  1وتكرر  ذ  التوصية ما جاء يف التوصية . JIU/REP/2020/1الوثيقة 1

حبلول  ،تعتمد اهليئات التشريعيةينبغي أن " ه( اليت توصي أبنJIU/REP/2018/4منظومة األمم املتحدة ) مؤسساتاملتعلقة ابملبّلغ  عن املخالفات يف 
 ،بسوء السلوك/ املخالفات واالنتقام حتدد القنوات والطرائق املناسبة، مثل جلان الرقابة املستلقةصلة مجيع السياسات املت أن تدابري للتأكد من ، 2020عام 

وكذلك ضد أي وظائف أخرى قد تنطوي على ت ارب مصاحل حمتمل يف  ،هة ضد الرئيا التنفيذي للمنظمةجلإلبالغ والتحقيق يف االدعاءات املو 
 ."التعامل مع  ذ  الق ااي
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