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 المجلس التنفيذي

 2021الدورة السنوية لعام  

 2021حزيران/يونيه  1-4
     من جدول األعمال المؤقت*  3البند  

تقرير منظمة األمم المتحدة للطفولة بشأن توصيات وحدة التفتيش    
 المشتركة 

    

 موجز 
ـــتجااأل منامأل األمم المتحدة لل فولأل  2001/4المجلس التنفيذي  وفقًا لمقرر    ــ ــ ، يوجز هذا التقرير اســ

ــلم لما وري فق رقارير وحدة التفتيل المكـــترتأل من رواـــياد اـــايرة  د ًا من   تانون الثانق/يناير  1)اليونيسـ
ــمبر    31حتى  ــ ــ ــ ــرد علنًا فق فتل هذ  الفت2020تانون األول/ييســ ــ ــ ــ رة، احتود  . ومن  ين ثمانيأل رقارير ُنكــ

رواـيأل اـدرد فق رلا التقارير،    55ومن إجمالق    سـبةأل مناا على رواـيادذ تاد اـلأل مبا ـرة االيونيسـل.
ــــل    44ُروجَّه  ــــيأل مناا إلى اليونيســ ــــل و  30رواــ إلى المجلس التنفيذي ااعتبار  الايئأل   14إلى إيارة اليونيســ

ل على التواـياد تاد اللـلأل ويتنـمن مةلوماد  التكـريةيأل لليونيسـل. وُيوري هذا التقرير ريوي إيارة اليونيسـ 
ـــايرة قب  عا   ـــترتأل اللــ ـــياد الوارية فق رقارير وحدة التفتيل المكــ ـــتفملأل فق ما يتةلل احالأل رنفيذ التواــ مســ

ـــترتأل والمتحااد  2020 ـــايرة عن وحدة التفتيل المكــ . وُرةرب المنامأل عن رقديرها البالغ لآلرا  القي ِّمأل اللــ
 الوارية فق التقارير.والتواياد تاد الللأل 

اايارة على    ــا ريوي  ااحـــااــأل علمـــًا  اـــذا التقرير، امـــا فق تلـ المجلس التنفيـــذي فق  ــل  وقـــد يراـ
 التواياد األربع عكرة اللايرة عن وحدة التفتيل المكترتأل لينار فياا المجلس التنفيذي.

 

 *.E/ICEF/2021/9* 
 متحاأل  قامت اليونيسل اإعداي هذ  الوثيقأل اكاملاا.

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/9
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 استعراض عام -أوال  
ُرلدر وحدة التفتيل المكترتأل سنويًا رقاريَر ومذتراد موجاأل إلى الرؤسا  التنفيذيين لمناماد األمم   .1

ويتنمِّن ت  رقرير أو مذترة مجموعأًل من التواياد، لينار فياا إما    المتحدة التق قبلت  نااماا األساسق. 
إيارراا.  التكريةيأل/مجالس  هيئاراا  أو  للمناماد  التنفيذيون  إلى   الرؤسا   الُمقدَّ   اليونيسل  رقرير  ويتنمِّن 

ة التفتيل مجلساا التنفيذي استةراضًا عامًا موجزًا الستجااأل المنامأل للتقارير تاد الللأل التق أادرراا وحد
، ورةليقاد على رواياد وحدة 20201المكترتأل فق الفترة من تانون الثانق/يناير حتى تانون األول/ييسمبر 
وُيمكن االاتع على رقارير وحدة التفتيل    التفتيل المكترتأل التق ُوجات إلى اليونيسل )انار المرفل األولم. 

على سبي  المثال، التقارير والمذتراد    -ورةليقاد إضافيأل  المكترتأل ومذتراراا  نلوااا الفاملأل، وأي مرفقاد  
اللايرة من مجلس الرؤسا  التنفيذيين فق مناومأل األمم المتحدة المةنق االتنسيل فق الموقع الكبكق لوحدة 

إلفترونيًا لف  رقرير، الوارية فق القسم ثانيًا  م أو من الةناوين المواولأل  www.unjiu.orgالتفتيل المكترتأل )
 من هذ  الوثيقأل.

م على المجلس التنفيذي فق يورره السنويأل لةا  E/ICEF/2020/9)  2019عقل عرض رقرير عا    .2
تةراضاد. وواالت إيارة اليونيسل  ، عملت اليونيسل مع وحدة التفتيل المكترتأل اكأن مختلل االس2020

إع ا  األولويأل لتنفيذ التواياد ومتااةتاا ورقديم مةلوماد مستفملأل عن حالأل التنفيذ. وبااضافأل إلى تلا، 
، رراد اليونيسل رنفيذ رواياد وحدة  3- أ- 1ابقًا للمؤ ر هـ  2021-2018وفق ف تاا االستراريجيأل للفترة 
التقارير وررفع  المكترتأل  الرؤسا    التفتيل  أينًا  وافاا عنوًا فق مجلس  اليونيسل  ورساهم  المتةلقأل  اا. 

التفتيل  وحدة  اللايرة عن  التقارير  المتحدة فق  األمم  لمناومأل  الكاملأل  الموحدة  االستجاااد  التنفيذيين فق 
 المكترتأل.

حدة،  ، أادرد وحدة التفتيل ثمانيأل رقارير. وتان أحدها رقرير ااير عن منامأل وا2020وفق عا    .3
"استةراض التنايم واايارة فق اللجنأل االقتلاييأل ألمريكا الترينيأل ومن قأل البحر الفاريبق"، فق حين تان سبةأل 

روايأل  55مناا استةراضاد على ن اق المناومأل. وقد ضمِّت التقارير السبةأل التق رتناول المناومأل اأسرها 
ات   44ومن  ين  د الأل االيونيسل.فق المائألم تا 80روايأل، أي ) 44فق المجم ، من  يناا  روايأل، ُوجِّ 

روايأل إلى الرئيس التنفيذي لليونيسل. ويةرض المرفل   30روايأل إلى المجلس التنفيذي لليونيسل و  14
   2021روايأل ورنفيذها، وُيمكن رلخيلاا تما يلق، حتى تانون الثانق/يناير  44األول حالأل قبول الـ 

 روايأل قيد التنفيذ؛ 20روايأل ُنف ِّذد االفة ، و 14 روايأل، مناا 34قبلت اليونيسل  مأ)

 ال رزال هناك روايأل واحدة قيد النار من أج  قبولاا؛  مب)

 لم ُرقَب  فمس رواياد؛ مج)

 هناك أربع رواياد تاد الأل االيونيسل، إال أنَّ رنفيذها يقع فارج واليأل اليونيسل وحدها. مي)

أادرراا .4 الثانق حالأل التواياد التق  المرفل  قب  عا     ُيفلِّ    المكترتأل  التفتيل  والتق  2020وحدة   ،
 . ورلخيلًا  2021كانت قيد التنفيذ اعتبارًا من تانون الثانق/يناير 

 __________ 
وسوف رُةلِّ ل اليونيسل  التفتيل المكترتأل ثمانيأل رقارير فق فتل هذ  الفترة، سبةأل مناا تانت تاد الأل االيونيسل.أادرد وحدة  1

ـــنويأل للمجلس التنفيذي لةا   ـ ــ ـ ـــايرة اةد   2021فق أثنا  الدورة السـ ـ ــ ـ ـــمبر   31على التقارير اللـ ـ ــ ـ ، التق تانت 2019تانون األول/ييسـ
 .2019مكترتأل لةا  جز ًا من  رنامج عم  وحدة التفتيل ال
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https://undocs.org/ar/E/ICEF/2020/9


E/ICEF/2021/11 
 

 

21-05748 3/29 

 

روايأل ُنفِّ ذد،   21روايأل ُقبلت وقيد التنفيذ، و  27روايأل، مناا    49 لغ مجم  عدي التواياد   (أ)
 روايأل قيد النار؛ 1وال يزال هناك 

رواياد  ين عامق   6المفتوحأل التق ُقبلت وهق قيد التنفيذ، ادرد   27ومن  ين التواياد الـ  (ب)
 . 2019روايأل فق عا   13، و 2018رواياد فق عا   8، و 2017و  2014

أبرررا النقررراي التررري تترررمرنتحا تقرررارير وحررردة التفتررريش المشرررتركة الصرررادرة  ررري  -ثانيا  
 2020عام 

التق رنمنت رواياد تاد ا .5 السبةأل  للتقارير  أينا  موجز  ولمزيدذ من التةليقاد    لأل االيونيسل.يري 
 اكأن التواياد تاد الللأل، انُار المرفل األول.

استعراض تبادل الموظفين وتدابير التنقل المماثلة بين الوكاالت  ي مؤسسات منظومة   .أ
 (JIU/REP/2019/82األمم المتحدة )

التقرير رؤى حاسمأل اكأن التنق   ين الوتاالد ويسلط النو  على الحاجأل إلى ارباع ناج أكثر  يقد  هذا   .6
وررتز النتائج على ضرورة رحسين إيماج التنق   ين الوتاالد  رفامًت وروحيدًا فق مناومأل األمم المتحدة اأسرها.

لدافليأل وازيواجيأل الةملياد المتللأل فق استراريجياد استقدا  المواهل والتنق  لدى المناماد وتسر الحواجز ا 
 تةيين الموظفين. وُيقد  التقرير قائمأل االتواياد التق يمكن لليونيسل أن رنار فياا ورستفيد مناا عند ايااأل 

 استراريجيأل وف ط عم  ملموسأل.

النار  أقرِّ التقرير اأنه ينبغق لليونيسل أن رستخلص الدروس المستفاية من المبايراد السااقأل وأن رةيد  .7
فق سياساد التنق  الدافلق من أج  يعم جاوي رنق  الموظفين على ن اق المناومأل. وأُثنق على المنامأل لما  

ورلتز  اليونيسل  قدمته من مقترحاد ردعم الةم  المزيوج/روظيل األزواج من أج  ريسير التنق   ين الوتاالد.
ل المكترتأل هذا  وافاا فراأل لتةزيز استراريجيتاا  اإعمال النتائج والتواياد الوارية فق رقرير وحدة التفتي

المتةلقأل االتنق  واستقدا  المواهل من أج  إراحأل الفرص للموظفين من فتل روحيد عمليأل التوظيل والممارساد  
  A/75/85/Add.1).والمةايير فق جميع وتاالد األمم المتحدة )رةليقاد مجلس الرؤسا  التنفيذيين متوفِّرة فق

استعراض الممارسات المعاصرة  ي مجال استعانة مؤسسات منظومة األمم المتحدة  .ب
بمصادر خارجية من خارج المنظومة من مقد رمي الخدمات التجاريين 

(JIU/REP/2019/9 ) 

االستةانأل املاير فارجيأل. .8 النار فق موضوع  التقرير  الحالأل   يةيد هذا  التقرير الورة  املأل  ويقيِّم 
المتحدة. األمم  مناومأل  فق  فارجيأل  املاير  االستةانأل  آلليأل  عمليأل  الراهنأل  جوانل  جميع  التقرير  ويتناول 

ستةانأل املاير فارجيأل،  د ًا من قرار االستةانأل املاير فارجيأل فق إيارة الةقوي واا تغ عناا واا راف  اال
 علياا.  

 __________ 
 رتوافل أرقا  التةريف الوارية فق رقارير وحدة التفتيل المكترتأل مع  رنامج عم  وحدة التفتيل المكترتأل وليس سنأل ااادار. 2

 

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2019/8
https://undocs.org/ar/A/75/85/Add.1
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المكترك  ين  .9 اللةيد  وعلى  المناماد  فرايى  جانل  من  للتنفيذ  إجرا اد  التقرير  رواياد  رت لل 
وَنفذَّد مةاماا االفة  التواياد  اليونيسل  اذ   ل  وُررحِّ  ومن عدة  .الوتاالد.  األولى،  للتوايأل  واستجااأل 

رتةاون اليونيسل مع مجموعأل فرعيأل من عدي  –نواح محوريأل، ُاْغَيأل وضع رةريف لتستةانأل املاير فارجيأل 
من وتاالد األمم المتحدة لوضع رةريف يمكن عرضه على  بكأل المكترياد التااةأل للجنأل ااياريأل الرفيةأل 

 مA/75/551/Add.1قاد مجلس الرؤسا  التنفيذيين متوفِّرة فق المستوى وإقرار  من قبلاا )رةلي

األمم المتحدة  ي  استعراض حالة وظيفة التحقيق: التقدم المحرا  ي مؤسسات منظومة .ج
 ( JIU/REP/2020/1تعزيز وظيفة التحقيق )

يستةرض هذا التقرير التقد  الذي أحرزره مؤسساد مناومأل األمم المتحدة، واليونيسل من  يناا، فق  .10
الفترة من عا   السااقأل اللايرة فق  المكترتأل  التفتيل  وحدة  التحقيل اما يتما ى مع رواياد  وظيفأل  رةزيز 

ويُ 2011إلى عا     2000 المناومأل،  إلى رحسن ملحوظ على ن اق  التقرير  وُيكير  المستمرة .  قر ااألهميأل 
 لوظيفأل التحقيل  وافاا جز ًا ال يتجزأ من إاار المسا لأل فق سياق  يئأل سريةأل التغير. 

ورتيح التواياد الوارية فق التقرير، الموجاأل أساسًا إلى الايئاد التكريةيأل، الفراأل لليونيسل للنار   .11
وقدراراا ورحقيل قدر أكبر من االرساق والتةاون   مليًا فق المجاالد التق ركم  رةزيز استقتليأل وظيفأل التحقيل

فق  متوفِّرة  التنفيذيين  الرؤسا   مجلس  )رةليقاد  التحقيقاد  مجال  فق  المناومأل  ن اق  على 
A/75/719/Add.1.م 

المنصات الداعمة للتعلم: نحو مزيد من االتساق والتنسيق والتقارب السياسات و  .د
(JIU/REP/2020/2 ) 

ةلم ورنميأل قدراد الموظفين  يتناول هذا التقرير الفرص والتحدياد الراهنأل المتمثلأل فق يعم ر وير قدراد الت .12
على ن اق مناومأل األمم المتحدة. وُيقد  عديًا من التواياد الاامأل، اما فق تلا وضع إاار للتةلم على  
ن اق المناومأل؛ ورحسين التةاون  ين الوتاالد فق ر وير التةلم ُاْغَيأل يعم األولوياد المكترتأل مث  أهداف 

ج التدريل؛ والناوض  دور تليأل موظفق مناومأل األمم المتحدة ورةزيز   التنميأل المستدامأل؛ ورحسين رتبع نتائ
 وافاا مؤسسأل متخللأل فق إيارة المةارف والتةلم على ن اق المناومأل؛ وارباع ناج منسل وأكثر ارامأل 
ومناجق وواقةق إزا  استخدا  منلاد التةلم االفترونق، اما فق تلا المنلاد المكترتأل. وقد ُيمجت فةًت 

ياد تثيرة فق ناج اليونيسل إزا  رةلِّم الموظفين، واستند التقرير الفأل فااأل إلى الخبرة التق رتمتع  اا روا
المنامأل مع منلأل أاورا.  ْيد أنِّ هناك فراأًل لزياية التةاون  ين الوتاالد وربايل الخبراد والمحتوى والمنلاد  

اليونيسل مساهمتاا فق تلا   وستقد   متااةأل هذا التقرير )رةليقاد مجلس  على نحو أكثر ارساقًا،  فق إاار 
 م.A/75/713/Add.1الرؤسا  التنفيذيين متوفِّرة فق 

أماكن العمل المشتركة لمنظومة األمم المتحدة: الممارسات الحالية واآل اق المستقبلية  . ه 
(JIU/REP/2020/3 ) 

ل اليونيسل  اذا التقرير ورتفل مع أهدافه الةالميأل اكأن أوجه الففا ة والحد من انبةاثاد الفربون   .13 ُررحِّ 
من فتل رنفيذ أماكن الةم  المكترتأل. وهيئت اليونيسل نفساا  وافاا وتالأل رن لع  دور قيايي على ن اق  

جأل التواياد الوارية فق هذا التقرير. وقد مناومأل األمم المتحدة ورمتلا األيواد وااجرا اد المناسبأل لمةال

https://undocs.org/ar/A/75/551/Add.1
https://undocs.org/ar/A/75/551/Add.1
https://undocs.org/ar/A/75/551/Add.1
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2020/1
https://undocs.org/ar/A/75/719/ADD.1
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2020/2
https://undocs.org/ar/A/75/713/ADD.1
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2020/3
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2020/3
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2020/3
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فق المائأل من أماكن الةم  المكترتأل احلول عا   50رجاوزد اليونيسل هدف األمين الةا  المتمث  فق وجوي 
 وهق رةد وتالأل محايدة منافيًا اموجل ارفاقيأل األمم المتحدة ااااريأل اكأن رغير المناخ. 2021

ليونيسل فق ما يتةلل اأماكن الةم  المكترتأل من أهميأل أماكن الةم   وال رزيد الخ واد التق ارخذراا ا .14
ز أينًا اللورة الةامأل الجيدة واالستدامأل البيئيأل التق ُرروِّ ج لاا األمم المتحدة.  المكترتأل وأهدافاا فحسل،    ُرةزِّ 

المةنيأل   الةم   اليونيسل على نحو فاع ، الفتاا رئيسأل فرقأل  إلى تلا، ركارك  الةم  وبااضافأل  اأماكن 
المجموعأل  المكترتأل هذ   أنك أل  فق  المستدامأل،  للتنميأل  المتحدة  األمم  لمجموعأل  التااةأل  المرافل  وفدماد 

المكترتأل فق ف أل  التفتيل  وحدة  إيماج رواياد  التقنيأل وعززد  المكورة  وقدمت  الوتاالد،  المكترتأل  ين 
لةم  المسائ  التق أثيرد فق التواياد، . وفق هذا اللدي، ستستةرض فرقأل ا2021عم  فرقأل الةم  لةا  

مث  منلأل أماكن الةم  المكترتأل، والتموي  الرأسمالق، وجدوى إنكا  آلياد موحدة ايارة الةقاراد، واستةراض 
فق المائأل من أماكن الةم  المكترتأل ورقديم الدعم لألفرقأل الُق ريأل. وستقد  فرقأل   50النسبأل المستادفأل البالغأل  

التقنيأل لتيسير رنفيذ هذ  التواياد. وقد  رعت اليونيسل االفة  فق رنفيذ اةض التواياد،   الةم  المكورة
مث  التموي  الرأسمالق واالستدامأل البيئيأل، إلى جانل إنكا  اندوق األاول الرأسماليأل المتجدية واندوق  

 الخنرنأل وإمكانيأل الواول.  

المكترتأل على نحو يتسم ااالرساق والففا ة. ورلتز  اليونيسل ُيسلِّ م التقرير انرورة إيارة أماكن الةم   .15
القيمأل  الوارية فق التقرير من أج  زياية رحقيل  والتواياد  اللدي وستستةين االنتائج  الدعم فق هذا   تقديم 

 م.A/75/730/Add.1المنافأل لمبايرة أماكن الةم  المكترتأل )رةليقاد مجلس الرؤسا  التنفيذيين متوفِّرة فق

إدارة المخاطر المؤسسية: النُّحج واالستخدامات  ي مؤسسات منظومة األمم المتحدة   .و
(JIU/REP/2020/5 ) 

ورايئأل هياك  ر .16 السياساد  ما يتةلل ااعتماي  تبير فق  ز رقد   المخاار  ُأحر  إيارة  لدعم  نايميأل يافليأل 
من   تثيرًا  أن  الموضوع. اير  لاذا  المكترتأل  التفتيل  وحدة  أجرره  الذي  السا ل  االستةراض  منذ  المؤسسيأل 
المناماد ال رزال الدي وضع سياساراا أو رنقيحاا ووضع ممارساد مناسبأل لدعم ناجاا فق إيارة المخاار  

 المؤسسيأل. 

يير مرجةيأل محدِّثأل وُيقيِّم التقد  المحرز فق رنفيذ إيارة المخاار المؤسسيأل.  مةا  10يقترح هذا التقرير   .17
ويتنمن التقرير أربع رواياد رسميأل رتةلل االمةايير. وررحل اليونيسيل االنقاط المرجةيأل والتواياد الراميأل 

اراد ور بيل الَحوتمأل إلى رةزيز اايارة الفةالأل والمتفاملأل للمخاار المؤسسيأل من أج  التمكين من ارخات القر 
الر يدة ا ريقألذ أكثر استباقيأل وأفن  استنارة. ويةكس هذا التقييم االستثماراد الاائلأل التق  ذلتاا اليونيسل فق  
رةميم إيارة المخاار المؤسسيأل، ويقدِّ  اقتراحاد قيِّمأل ايفال رحسيناد إضافيأل فق هذا اللدي )رةليقاد مجلس  

 م.A/75/718/Add.1فق الرؤسا  التنفيذيين متوفِّرة 

 (JIU/REP/2020/6تعدد اللغات  ي منظومة األمم المتحدة ) . ا

مناومأل األمم  يستةرض هذا التقرير السياساد والممارساد المتةلقأل  تةدي اللغاد على ن اق مؤسساد  .18
المتحدة، ويتناول التقد  المحرز )اما فق تلا استراريجياد التنفيذ والتفنولوجياد اللغويألم ُاْغَيأل رةزيز األهداف  
اللغويأل. وُيكير التقرير إلى أنه على الرام من أن اليونيسل ال رةتمد سياسأل رسميأل لتنفيذ رةدي اللغاد، إال  

ع الحلول على  ااياد مةتمدة فق المااراد اللغويأل، مكدِّ ية على أنه  أناا رقد   رامج لتةلم اللغاد وركج

https://undocs.org/ar/A/75/730/ADD.1
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2020/5
https://undocs.org/ar/A/75/718/ADD.1
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2020/6
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لمساعدرام فق رحقيل  مكثفأل،  وتبار المديرين، اما فق تلا يروس  ااقليميين  للمديرين  يروس  يجري رقديم 
ى الففا ة. وُيقر التقرير أينًا اأن  ةبأل االرلاالد االيونيسل لدياا مترجمون يافليون وفريل لغوي يكرف عل

الخدماد الخارجيأل لترجمأل المنكوراد الرئيسيأل ووثائل السياساد والنكراد اللحفيأل وايرها من النوارج الرفيةأل 
  10المستوى إلى اللغاد اانجليزيأل والفرنسيأل وااسبانيأل والةربيأل. وُيكير إلى أن اليونيسل ُرةدِّ واحدة من  ين 

المتحدة رمتع اق لمناومأل األمم  فقط رااةأل  اللفحاد الكبكيأل الةالميأل مناماد  لترجمأل محتوى  دراد يافليأل 
 وحساااد وسائط التواا  االجتماعق. 

وُيقد  التقرير استةراضًا جديرًا االترحيل ومفيدًا على ن اق مناومأل األمم المتحدة. وُيسلِّ ط النو  على   .19
الم استراريجياراا  وفق  اليونيسل  رنفيذ  رامج  فق  اللغاد  لتةدي  الحاسمأل  والمناارة األهميأل  ااالرلال  تةلقأل 

 )رةليقاد مجلس الرؤسا  التنفيذيين اير متوفِّرة حتى اآلنم. 
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 المر ق األول
مرررروجز حالررررة تنفيررررة توصرررريات وحرررردة التفترررريش المشررررتركة الموجحررررة إلرررر  

 2020كانون األول /ديسمبر  -اليونيسف، كانون الثاني/يناير 
 متحااد  التواياد تاد الللأل 

 (8/9JIU/REP/2013استعراض تبادل الموظفين وتدابير التنقل المماثلة بين الوكاالت  ي مؤسسات منظومة األمم المتحدة )  

 التكريةيأل/المجلس التنفيذيال روجد رواياد موجِّاأل إلى الايئأل  - 1

 التواياد الموجاأل إلى الرئيس التنفيذي  - 2

 قُب َلت وهي قيد التنفية  2التوصية 

،  2021ينبغق للرؤسا  التنفيذيين أن يستةرضوا، احلول ناايأل عا  
التنق   ين  مع  التةام   تيفيأل  لتوضيح  ااياريأل  اااداراد  جميع 

 السياقاد. الوتاالد فق ت  من رلا 

رةكل اليونيسل على استةراض روجيااراا الدافليأل لتقديم مزيد من 
 التوضيح.  

 قُب َلت وهي قيد التنفية  3التوصية 

  2012ينبغق للرؤسا  التنفيذيين للمناماد األاراف فق ارفاق عا  
أال ي بِّقوا الممارسأل المتمثلأل فق م البأل الموظفين القايمين ااالستقالأل  
الممارسأل المنر   لتأثير هذ   انتقالام، نارًا  الموافقأل على   داًل من 
واألثر اير المايي الذي يخلفه   الوتاالد  التنق   ين  استمأل ناا  
تلا االنتقال على إيارة االلتزاماد ال ويلأل األج  المتةلقأل االةم ،  

اقبول المزايا واالستحقاقاد    2021وأن يتخذوا قرارًا احلول ناايأل عا   
 استنايًا إلى ما ينص عليه االرفاق. 

رةكل اليونيسل على استةراض روجيااراا الدافليأل لتقديم مزيد من  
 التوضيح. 

 قُب َلت وُنف رةت 4التوصية 

عا    ناايأل  احلول  يراجةوا،  أن  التنفيذيين  للرؤسا   ،  2021ينبغق 
ايعا اد سو   ادف رحديد ااجرا اد للتةام  مع    2012ارفاق عا   

اموجل   أفرى  منامأل  إلى  انتقلوا  موظفين  ضد  الموجاأل  السلوك 
  روط االرفاق. 

لةا    المنقحأل  النسخأل  االةمليأل   2020فق  المتةلقأل  ااجرا اد  من 
عن   الفكل  اكأن  محدية  أحكامًا  اليونيسل  أيرجت  التأييبيأل، 

ردا ير لتنفيذ  المةلوماد المتةلقأل اايعا اد سو  السلوك. وقد ارُّخذد 
اليونيسل  وستدعم  اليونيسل.  افتلاص  ن اق  ضمن  التوايأل 

على اللةيد المكترك   2012التغييراد تاد الللأل فق ارفاق عا   
  ين الوتاالد. 

 __________ 
 رتوافل أرقا  التةريف الوارية فق رقارير وحدة التفتيل المكترتأل مع سنأل ااادار. 3

 

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2019/8
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2019/8
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2019/8
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 متحااد  التواياد تاد الللأل 

 قُب َلت وهي قيد التنفية  6التوصية   

فق   اآلفرين  التنفيذين  الرؤسا   مع  االتنسيل  الةا ،  لألمين  ينبغق 
ااياريأل الرفيةأل المستوى وفل ما يرا  مناسبًا، أن يةرض،  إاار اللجنأل  

، المبرراد المؤسسيأل للتنق   ين  2022احلول ناايأل حزيران/يونيه  
الوتاالد عن اريل رحديد ما يمكن لاذا التنق  أن يحققه للمناماد،  
فنًت عن سب  مساهمته فق أهداف إيارة المواري البكريأل وفق رحقيل  

. ويمكن لاذا الةرض أن يدرس اكك  مفيد قلص  النتائج البرامجيأل
 النجاح، مث  التأثير على المساراد الوظيفيأل.

ورةكل   والتناوب سنويًا  للتنق   فاعلأل  حاليًا عمليأل  اليونيسل  ر بل 
إزا  التنق .  أكثر استباقيأل  حاليًا  ادف ربنق ناج  على استةراضاا 

الوتاالد الجديد فراًا مكترتأل  ين  الناج  إاار   وسينم هذا  فق 
رنميأل قدراد الموظفين ورناوبام. وُرككِّ  اليونيسل جز ًا من  بكأل  
ر   التق من  أناا أن رُيسِّ  المنلاد  الوتاالد رستفكل  للتنق   ين 
فرص  عن  فنًت  وماارارام،  الموظفين  وموجزاد  القوائم،  ربايل 

 الةم . 

 7التوصية 
التنفيذين اآلفرين، أن يجري  ينبغق لألمين الةا ، االةم  مع الرؤسا   

رقييمًا ألثر اااار القيايي لمناومأل األمم المتحدة على ر وير ثقافأل 
إياريأل مكترتأل ردعم عقليأل روحيد أيا  األمم المتحدة، وأن يقد  رقريرًا  

فق سياق    2022إلى المجلس االقتلايي واالجتماعق فق يورة عا   
ن. تما ينبغق أن يناروا رقرير  عن أعمال مجلس الرؤسا  التنفيذيي

الموحدة فق  اايارة  لتةزيز ثقافأل  اااار  استخدا  هذا  إمكانيأل  فق 
المديرين  ين  مناماد األمم المتحدة من فتل رنقِّ  مجموعأل من 
الوتاالد، على النحو المتوفى من فتل فدمأل اايارة التنفيذيأل التق 

 . 2004  كان مجلس الرؤسا  التنفيذيين قد ف ط لتنفيذها فق عا

  قُب َلت وُنف رةت
الةم    امستقب   المةنق  الةام   الفريل  قياية  فق  اليونيسل  ركارك 
التااع للجنأل ااياريأل الرفيةأل المستوى، وركارك افاعليأل فق المناقكاد  
المتةلقأل  تقييم ثقافأل إياريأل مكترتأل رمكينيأل ياف  المناماد ورايئتاا. 

الم التنق   إيماج  على  اليونيسل  فق  ورةم   الوتاالد  كترك  ين 
المساراد الوظيفيأل للمناال القياييأل، اما فق تلا المناارة الفاعلأل 
للمر حين المؤهلين؛ والترويج لسلا المنسل المقيم  تأنِّذ أكبر تونه  
الموظفين  ين  انتقال  ويعم  الموظفين؛  لفبار  جذااًا  وظيفيًا  مسارًا 

ال  المقيم على  المنسل  إلى وظائل مكتل  الُق ري  الوتاالد  لةيد 
ااعتبار تلا ف وة مانيأل االنسبأل إلى الممثلين ال امحين؛ وضمان  
الوتاالد   المرونأل فق ما يتةلل االتحرتاد المكترتأل  ين  مزيدذ من 
أثر  النار فق رقييم  اليونيسل  الةليا. وستواا   القياية  فق مسالا 
عليه مؤسساد   وافقت  الذي  النحو  المتحدة على  األمم  قياية  إاار 

ومأل األمم المتحدة. وفق هذا السياق، ُنق  رنفيذ هذ  التوايأل إلى منا
 الفريل الةام  المكترك  ين الوتاالد.  

 8التوصية 
األمم  مناومأل  موظفق  جميع  يمكِّنوا  أن  التنفيذيين  للرؤسا   ينبغق 
مساوذ   أساسذ  على  الكاارة  الوظائل  على  التنافس  من  المتحدة 

عاة سياقاد رقليص عدي الموظفين  لألساس المحدي لموظفيام، مع مرا 
 وإلغا  الوظائل الثا تأل والمؤقتأل وإيارة التةييناد التناوبيأل. 

   قُب َلت وهي قيد التنفية 
والتخ يط التااع  واالرلال  الةام  المةنق االتخ يط  الفريل  يناقل 
إلى  اااضافأل  التوايأل،  هذ   حاليًا  التنفيذيين  الرؤسا   لمجلس 

المتبايل االقوائم المكترتأل وأيواد التوظيل المكترتأل من  االعتراف  
على  وعتوة  وماارارام.  الموظفين  روايفاد  على  الحلول  أج  
األمم  مناومأل  ن اق  على  للمواهل  مجمع  إنكا   فق  ُ رع  تلا، 
المتحدة للموظفين الوانيين لفق يسجلوا أسما هم تمر حين، على  

 رزال قيد التنفيذ.الرام من أن لوحأل متااةأل الموظفين ال 
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 متحااد  التواياد تاد الللأل 

 9التوصية   
ينبغق لألمين الةا  والرؤسا  التنفيذيين اآلفرين األعنا  فق مجلس  

عا    ناايأل  احلول  يحديوا،  أن  التنفيذيين  تيفيأل 2021الرؤسا    ،
ر بيل االعتراف المتبايل االقواعد وااجرا اد للتغلل على الحواجز  

الد، وأن يقدموا رقريرًا عن  التنايميأل وااجرائيأل أما  التنق   ين الوتا
التدا ير المتخذة إلى المجلس االقتلايي واالجتماعق فق يورره لةا  

الةا  عن أعمال مجلس    2022 لألمين  السنوي  التقرير  فق سياق 
 الرؤسا  التنفيذيين.

   قُب َلت وهي قيد التنفية 
النتائج رجري مناقكأل إاار االعتراف المتبايل تجز  من مبايرة فريل 

التجاريأل  األعمال  مجال  فق  ااال تفاراد  المةنق  االستراريجيأل 
على   رغييراد  اليونيسل  وسُتجري  األعمال.  رسيير  واستراريجيأل 
األفرى   الوتاالد  مع  وستةم   االقتنا   عند  الدافليأل  التوجيااد 
 على إجرا  أي رغييراد الزمأل على مستوى مكترك  ين الوتاالد. 

الممارسات المعاصرة  ي مجال استعانة مؤسسات منظومة األمم المتحدة بمصادر خارجية من خارج المنظومة من مقد رمي الخدمات استعراض  
 م JIU/REP/2019/9) التجاريين

 التواياد الموجِّاأل إلى الايئأل التكريةيأل/المجلس التنفيذي -1
 التواياد الموجاأل إلى الرئيس التنفيذي -2

 قُب َلت وهي قيد التنفية  1التوصية 

ينبغق للرؤسا  التنفيذيين لمؤسساد مناومأل األمم المتحدة أن يكلفوا  
المكارل المةنيأل  وضع رةريف مكترك لتستةانأل املاير فارجيأل 

، وتلا من فتل  2021على ن اق المناماد، احلول ناايأل عا   
إجرا  مكاوراد مع المةنيين من أاحاب المللحأل الدافليين، وأن  
يواِّدوا ررسيخه عن اريل وضع ناج ومبايئ روجيايأل إجرائيأل اكأن 

 هذا الموضوع.

الواري فق   املاير فارجيأل  االستةانأل  اليونيسل رةريف  يلي   رتبع 
. ورتةاون اليونيسل أينًا مع فريل ممارسق الكرا  فق األمم المتحدة

لتستةانأل   فرعق مستفم   رةريف  لوضع  األفرى  الوتاالد  من 
املاير فارجيأل يمكن عرضه على  بكأل المكترياد التااةأل للجنأل 

 ااياريأل الرفيةأل المستوى وإقرار  من قبلاا.  

 قُب َلت وُنف رةت 3التوصية 

ينبغق للرؤسا  التنفيذيين لمؤسساد مناومأل األمم المتحدة أن يوعزوا  
الم جميع  رقييم  إلى  أج   من  االةم   نكاط  للتوريد  ال البأل  كارل 

استخداماا لملاير التوريد من اائةين فق البلدان الناميأل وفق البلدان  
حسل  ن اقه،  وروسيع  انتقاليأل،  امرحلأل  اقتلاياراا  رمر  التق 
هذ   رتةارض  أال  ا تراط  مع  التقييم،  هذا  إلى  استنايًا  االقتنا ، 

 قِّ رها المؤسساد لففالأل التنافس افاعليأل.األنك أل مع السياساد التق رُ 

وظيفأل   اليونيسل  ورنم  التوايأل.  لاذ   حاليًا  اليونيسل  رمتث  
واسةأل من   إمداي  مكترياد ال مرتزيأل رجلل فق حد تاراا ملاير 
امرحلأل  اقتلاياراا  رمر  التق  والبلدان  الناميأل  البلدان  فق  البائةين 

، فق إجرا اراا ومبايئاا انتقاليأل. وعتوة على تلا، رتحظ اليونيسل
محليًا   المنتجأل  األاناف  استخدا   أن  ااامداي،  المتةلقأل  التوجيايأل 
مقارنأل  التكغيليأل  الناحيأل  من  أنسل  األحيان  اةض  فق  يكون 
ااألاناف المستورية. وركير ااجرا اد والمبايئ التوجيايأل إلى أن  

ةض  رامج  يعم اانتاج المحلق قد يكون فق حد تاره جز ًا هامًا من ا
 اليونيسل.

 قُب َلت وهي قيد التنفية  4التوصية 

أن   المتحدة  األمم  مناومأل  لمؤسساد  التنفيذيين  للرؤسا   ينبغق 
،  2021يكجةوا جميع المكارل على التأكد من أنه، احلول ناايأل عا   

ارخات   قب   استراريجيًا  لليونيسل رحليًت  التااةأل  اامداي  ُرجري  ةبأل 
املاير فارجيأل فق عمليأل  را  قرار رسمق اكأن فيار االستةانأل 

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2019/9
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 متحااد  التواياد تاد الللأل 

وما     القيمأل  عاليأل  أو  أو حساسأل  استراريجيأل  أي فدماد  فإنِّ روريد 
إجراُ  رحلي    مقد  فدماد رجاري يسبقه  السلع من  يتل   اا من 

يتنمن االعتباراد والتفاليل على المديْين استراريجق موثل  وضوح  
القلير وال وي ، وأن يكون التحلي  قد فنع الستةراض السل أل  
 المختلأل المةنيأل وأقرِّره، قب  ارخات قرار رسمق اكأن فيار التوريد. 

فدماد هق أكثرها استراريجيأل وأعتها قيمأل. وقد اض لةت اليونيسل 
اةم  إضافق اكأن إاارها ااجرائق الجديد للكرا  )الذي ين بل على  
أهميأل  عن  موايًا  اااار  هذا  ويحوي  الق ريألم،  المكارل  جميع 

 استراريجياد الكرا . 

 وُنف رةتقُب َلت  5التوصية 

ينبغق للرؤسا  التنفيذيين لمؤسساد مناومأل األمم المتحدة أن يوعزوا  
المكارل اأن رفف ، احلول ناايأل عا    ، فنوع  2021إلى جميع 

الخدماد االستراريجيأل والحساسأل والةاليأل القيمأل المقدمأل من ملاير  
افتلاااا الستةراض يوري، اما فق   فارجيأل رجاريأل فق ن اق 

المخاار، للتحقل مما إتا تانت الماا  تاد الللأل فق    تلا رقييماد
 ك  مؤسسأل قد وضةت ردا ير مناسبأل ايارة المخاار. 

رحلي   وُيةدِّ  التوايأل.  لاذ   اليونيسل  رمتث   الحاضر،  الوقت  فق 
المتةلقأل   وإجرا اراا  اليونيسل  سياسأل  من  أساسيًا  جز ًا  المخاار 

رقييم   يككِّ   المثال،  سبي   فةلى  من  ااامداي.  والتخفيل  المخاار 
قب   الةقوي  استةراض  لجنأل  رستةرضاما  رئيسيين  عنلرين  حدراا 

 منح عقوي الخدماد تاد القيمأل الةاليأل ورجديدها. 

 قُب َلت وهي قيد التنفية  7التوصية 

ينبغق للرؤسا  التنفيذيين لمؤسساد مناومأل األمم المتحدة أن يوعزوا  
، اةد ارخات  2021احلول ناايأل عا   إلى جميع المكارل أن رفف ،  

أي قرار االحلول على فدمأل وما يتل   اا من سلع استراريجيأل 
ينع  أن  رجاري،  فدماد  مقد   من  القيمأل  عاليأل  أو  حساسأل  أو 
المكتل االل التوريد مبايئ روجيايأل مفللأل  وضوح ايارة االنتقال  

ررريباد  من اائع إلى آفر، اما فق تلا ما يقا   هذ  االنتقال من  
احتياايأل، وأن رحرص على أن رحدي الباد رقديم الةروض  وضوح 
االنتقال   يتةلل االمساعدة على رحقيل هذا  ما  البائع فق  مسؤوليأل 

 ونق  المةارف إلى المؤسسأل وإلى البائع الجديد. 

"إناا    حاليًا  ندًا اكأن  لليونيسل  والكروط الةامأل  األحكا   رتنمن 
متةاقد عند إناا  الةقد. ويجري تذلا إيراج الةقد" ُيحدي مسؤولياد ال

روجيااد اكأن إيارة الةقوي فق اااار ااجرائق الجديد للكرا ، والذي 
ال يزال قيد التنفيذ حاليًا. وأ ار مجلس الرؤسا  التنفيذيين إلى ضرورة 

إلى عا    التوايأل  اليونيسل 2023رأجي  راريخ رنفيذ هذ   ورؤيد   ،
 تلا.

  

 ( JIU/REP/2020/1)استعراض حالة وظيفة التحقيق: التقدم المحرا  ي مؤسسات منظومة األمم المتحدة  ي تعزيز وظيفة التحقيق 

 التواياد الموجِّاأل إلى الايئأل التكريةيأل/المجلس التنفيذي -1

 التنفية قُب َلت وهي قيد  1التوصية 

ينبغق للايئاد التكريةيأل لمؤسساد مناومأل األمم المتحدة أن ر لل  
المتةلقأل   مواثيقاا  رُدرج  أن  اةُد  تلا  رفة   لم  التق  المؤسساد  من 
وعند  للمواثيل،  يوري  رنقيحذ  اإجرا   يتةلل  الدافليأل  ندًا  االرقااأل 
النرورة، رحديثذ لاا، و راًا اإقرارها من الايئاد التكريةيأل. وينبغق  

يقدِّ  مكتل المراجةأل الدافليأل للحساااد والتحقيقاد التااع لليونيسل 
االستةراض   هذا  وسيدمج  ميثاقاا  استةراض  أج   من  رواياد 

 والتوايأل الواجبأل الت بيل من وحدة التفتيل المكترتأل. 

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2020/1
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م المواثيل المحدَّثأل إلى الايئاد التكريةيأل اقرارها احلول ناايأل رقدي  
 . 2021عا  

 غير مقبولة 5التوصية 

المتحدة  مناومأل األمم  لمؤسساد  التااةأل  التكريةيأل  للايئاد  ينبغق 
مواثيقاا   ن  أن ُرنمِّ  أن ر لل من المؤسساد التق رفة  تلا اةُد 

أحكامًا ُرحقل ما يلق  )أم   2021المتةلقأل االرقااأل احلول ناايأل عا  
أو  رجة  رةيين رؤسا  مكارل الرقااأل الدافليأل الخااأل  اا وفللام  

عزلام فاضةًا للتكاور مع الايئاد التكريةيأل وموافقتاا؛ )بم رنع  
حدويًا قلوى على مدة واليأل رؤسا  مكارل الرقااأل الدافليأل رتراوح  
قا لأل   اير  الفترة  جة   ُيفنِّ   أن  على  وسبع سنواد،  فمس   ين 
المؤسسأل نفساا؛   إعاية رةيينام ياف   قيد على  للتجديد، مع فرض 

ا  مكارل الرقااأل الدافليأل  اا يون قيوي إلى  )جم رتيح واول رؤس
الايئاد التكريةيأل ، وإلى لجان مراجةأل الحساااد والرقااأل الخااأل  

 اك  مناا.

مذترة  مع  ورتفل  التوايأل،  من هذ   )أم  الجز   اليونيسل  رقب   ال 
تانون الثانق/يناير   المؤرفأل  التقرير   2021األمين الةا   اكأن هذا 

التفتي وحدة  استةرضت اليونيسل مؤفرًا  اللاير عن  المكترتأل.  ل 
إجرا اد رةيين مدير مكتل المراجةأل الدافليأل للحساااد والتحقيقاد  
وعزله فق سياق رنقيح ميثاق اللجنأل االستكاريأل لمراجةأل الحساااد  

وينص الميثاق المنقِّح على وجوب استكارة اللجنأل  .2020فق عا  
للحساااد والتحقيقاد أو  اكأن رةيين مدير مكتل المراجةأل الدافليأل 

ويتخذ المدير التنفيذي لليونيسل قراراد اكأن  عزله أو رجديد عقد .
سحل رقارير  المبا رة أو رةيينه أو رجديد عقد ، اما فق تلا مدير 

وفق ما يتةلل االجز   مكتل المراجةأل الدافليأل للحساااد والتحقيقاد.
زمني  فترة  اليونيسل  ر بِّل  التوايأل،  هذ   من  فمس )بم  مدراا  أل 

سنواد، قا لأل للتجديد مرة واحدة، وقيوي ما اةد انتاا  الخدمأل مدرجأل 
وفق ما يتةلل االجز  )جم من التوايأل،  االفة  فق ميثاق المنامأل.

يتمتع رئيس مكتل المراجةأل الدافليأل للحساااد والتحقيقاد اإمكانيأل 
لمراج  االستكاريأل  اللجنأل  إلى  المقيِّد  واير  المبا ر  ةأل الواول 

لليونيسل   التنفيذي  للمجلس  ويجوز  لليونيسل.  التااةأل  الحساااد 
ومدير مكتل المراجةأل الدافليأل للحساااد والتحقيقاد أن يكارتا فق  

 تلا احسل رقديرهما.  

 قُب َلت وُنف رةت 6التوصية 

المتحدة  مناومأل األمم  لمؤسساد  التااةأل  التكريةيأل  للايئاد  ينبغق 
اةُد أن ر لل من المؤسساد رحديث افتلاااد  التق لم رفة  تلا  

لجان ت  مناا المةنيأل امراجةأل الحساااد والرقااأل احلول ناايأل عا  
ما    2021 أحكامًا متئمأل رحقل  النرورة،  احيث رتنمن، حسل 

الدافليأل/وظيفأل  الرقااأل  مكتل  وواليأل  استقتل  رستةرض  )أم  يلق  
أل ومتك الموظفين؛  التحقيل؛ )بم رستةرض مت لباراا من الميزاني

 )جم رستةرض أيا ها الةا ؛ )يم ورلدر التواياد تاد الللأل. 

لمراجةأل  االستكاريأل  للجنأل  جديد  ميثاق  على  اليونيسل  وافقت 
فق   لليونيسل  التااةأل  وينصِّ  2020آتار/مارس    17الحساااد   .

الميثاق على رفليل اللجنأل  تقديم المكورة إلى المدير التنفيذي اكأن 
وملداقيتاا  وموضوعيتاا  وفاعليتاا  التحقيقاد  وظيفأل  استقتل 
موظفياا   ومتك  عملاا  وف ط  استراريجيتاا  عن  فنًت  وجدواها، 

 وميزانياراا والتقارير الدوريأل/السنويأل. 

 قُب َلت وُنف رةت 8التوصية 

ينبغق للايئاد التكريةيأل لمؤسساد مناومأل األمم المتحدة التق لم 
ناايأل  احلول  ررسق  أن  المؤسساد  من  ر لل  أن  اةُد  تلا  رفة  

س التأييبيأل  رنص  والتدا ير  الةملياد  اكأن  اليونيسل  ياسأل 
(POLICY/DHR/2020/001  م، والساريأل اعتبارًا من آتار/مارس



 E/ICEF/2021/11 

 

12/29 21-05748 

 

 متحااد  التواياد تاد الللأل 

إجرا اد رسميأل لتناول ايعا اد سو  السلوك الموجاأل ضد  2021  
رؤسا  مكارل الرقااأل الدافليأل الخااأل  اا وموظفياا رتفيًا لحاالد  

 رنارب الملالح.  

، على أنه ينبغق رقديم حاالد سو  السلوك المحتملأل المتةلقأل 2020
اأي موظل فق مكتل المراجةأل الدافليأل للحساااد والتحقيقاد إلى  

والذي يحيلاا  دور  التنفيذي  آفر رااع   المدير  إلى مكتل رحقيقاد 
لألمم المتحدة أو إلى تيان فارجق متخلص فق هذ  التحقيقاد؛  
إ راك  عندما يؤيي  آفر  إلى مكتل رحقيقاد  كما رحال التحقيقاد 
مكتل المراجةأل الدافليأل للحساااد والتحقيقاد إلى حدوث رنارب  

 فق الملالح. 

 قُب َلت وهي قيد التنفية  9التوصية 

ينبغق للايئاد التكريةيأل لمؤسساد مناومأل األمم المتحدة التق لم 
رفة  تلا اةُد أن ر لل احتوا  التقارير السنويأل عن أنك أل الرقااأل 
الدافليأل التق رةدها مؤسساد ت  مناا على مةلوماد عن ت  من  
الككاوى   عدي  عن  رفااي   تلا  فق  اما  والتحقيقاد،  الككاوى 

 تاا واالرجاهاد فق هذا الكأن.  والتحقيقاد ونوعاا وابية

إلى   رقارير  والتحقيقاد  للحساااد  الدافليأل  المراجةأل  مكتل  يرفع 
المجلس التنفيذي عن عدي الككاوى الوارية والتحقيقاد المكتملأل فق  
 ك  نقاط  ياناد منفللأل فق رقرير  السنوي، إلى جانل مةلوماد  

مكت ويتكاور  وابيةتاا.  والتحقيقاد  الككاوى  نوع  المراجةأل  عن  ل 
الدافليأل للحساااد والتحقيقاد مع تياناد األمم المتحدة األفرى من  

 أج  موا مأل التةاريف والممارساد المستخدمأل فق اا تغ. 

 قُب َلت وُنف رةت 10التوصية 

أن   المتحدة  األمم  مناومأل  لمؤسساد  التكريةيأل  للايئاد  ينبغق 
رستةرض مدى تفايأل المواري ومتك الموظفين لوظيفأل التحقيل، مع  
وضع رواياد لجان ت  مناا المةنيأل امراجةأل الحساااد والرقااأل 

 فق االعتبار، حال روافرها. 

أيلول/سبتمبر  وفق  التكريةيأل.  الايئاد  إلى  موجاأل  التوايأل  هذ  
، الل المجلس التنفيذي لليونيسل أن رفف  اليونيسل المواري  2020

للحساااد   الدافليأل  المراجةأل  لمكتل  الموظفين  وقدراد  الفافيأل 
والتحقيقاد. ورراد اليونيسل مدى تفايأل المواري والموظفين وررفع  

فق   اكأناما  الدافليأل التقارير  المراجةأل  لمكتل  السنوي  التقرير 
 للحساااد والتحقيقاد.  

راد   والتحقيقاد  للحساااد  الدافليأل  المراجةأل  مكتل  وسيواا  
مت لباره من الموظفين من أج  رقييم أي مواري إضافيأل الزمأل، اما  

للفترة   المقترحأل  المكارل  إيارة  اخ أل  يتةلل  ما  تلا  - 2022فق 
رواي2025 أي  فق  وسينار  االستكاريأل ،  اللجنأل  من  مقدمأل  اد 

لمراجةأل الحساااد التااةأل لليونيسل عند رفع رواياد إلى المجلس  
 التنفيذي. 

  التواياد الموجاأل إلى الرئيس التنفيذي -2

 قُب َلت وهي قيد التنفية  2التوصية 

ينبغق للرؤسا  التنفيذيين لمؤسساد مناومأل األمم المتحدة الذين لم 
الدافليأل  الرقااأل  مكارل  رؤسا   إجرا   ينمنوا  أن  اةُد  تلا  يفةلوا 
استةراضًا يوريًا، وعند النرورة، إجرا  رحديثذ لسياساراا وروجيااراا  

رحديث يةكل مكتل المراجةأل الدافليأل للحساااد والتحقيقاد على  
 يلي  التحقيقاد وما يتل  اه من روجيااد. 
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 المتةلقأل االتحقيل استنايًا إلى المستجداد والواليأل القنائيأل للمحاكم  
عند   وينبغق  الجيدة.  والممارساد  المستفاية  والدروس  ااياريأل 
اض تعاا  ذلا  ذل الةنايأل الواجبأل لنمان االرساق مع األحكا  
الواجبأل الت بيل الوارية فق القواعد والنام والسياساد القائمأل األفرى  

 تاد الللأل. 

 ( JIU/REP/2020/2السياسات والمنصات الداعمة للتعلم: نحو مزيد من االتساق والتنسيق والتقارب )

 التواياد الموجِّاأل إلى الايئأل التكريةيأل/المجلس التنفيذي -1

 خارج الوالية المنفردة لليونيسف 8التوصية 

المتحدة،  األمم  مناومأل  مؤسساد  إيارة  مجالس  روافل  أن  ينبغق 
، على إاار مكترك للتةلم المؤسسق فق  2023احلول ناايأل عا   

األمم المتحدة، يُتفل عليه من فتل اآللياد المكترتأل  ين الوتاالد  
و  المبايئ  من  مجموعأل  ويتنمن  الللأل،  للتنفيذ  تاد  عم   ف أل 

 التدريجق.

آليأل  إنكا   يون  فرايى  التوايأل  هذ   رنفذ  أن  للوتاالد  يمكن  ال 
واضحأل للمسا لأل والتنسيل  ين الوتاالد لدعماا. واليونيسل مستةدة 
للمساهمأل فق وضع إاار مكترك فق إاار قياية ورنسيل آليأل مناسبأل  

 مكترتأل  ين الوتاالد. 

  الرئيس التنفيذيالتواياد الموجاأل إلى  -2

 قيد النظر 1التوصية 

ينبغق للرؤسا  التنفيذيين لمؤسساد مناومأل األمم المتحدة الذين لم 
يفةلوا تلا اةُد أن ينةوا مجموعأل من مؤ راد الحد األينى الرئيسيأل 
واألهداف المررب أل  اا فق ما يتةلل اكفا ة  رامج التةلم وفاعليتاا 

األعمال، على أن رراد المناماد رلا المؤ راد  فق يعم نوارج  
 ورقد  رقارير اكأناا إلى مجالس اايارة.

يجري النار فق هذ  التوايأل فق الوقت الذي رنع فيه اليونيسل 
للفترة   االستراريجيأل  للخ أل  راد  ورادف 2025-2022إاار   .

اايارة  مؤ راد  من  تجز   مناسبأل  مؤ راد  إيراج  إلى  اليونيسل 
 ستراريجيأل و/أو فق إاار ف ط إيارة المكارل. للخ أل اال

 قُب َلت وُنف رةت 2التوصية 

أن   المتحدة  األمم  مناومأل  لمؤسساد  التنفيذيين  للرؤسا   ينبغق 
وأن   التةلم  إيارة  نام  فق  االتةلم  المتةلقأل  التقييم  نتائج  يدمجوا 

التةلم يستخدموها افاعليأل فق عملياد ارخات القراراد المتةلقأل اأنك أل  
 فق المستقب .

رقييماد  رخزين  مناجق على  نحو  وعلى  أساسًا  اليونيسل  رةكل 
التااع  التنايمق  التةلم  إيارة  ناا   وهو  أاورا،  منلأل  فق  الدوراد 
للمنامأل، ورُتاح لمديري الدوراد إمكانيأل الواول إلى هذ  البياناد 

مستنيرة. قراراد  موظفق  الرخات  لجميع  متاحأل  متااةأل  لوحأل  ورتيح 
   مقارن لتةقيباد المتةلمين.  اليونيسل إجرا  رحلي

رلتز  اليونيسل اإجرا  رقييماد لمبايراد التةلم الةالميأل الرئيسيأل حول 
واسع من   التقييماد على ن اق  وستتيح هذ   التنايميأل،  األولوياد 
أج  استخداماا فق التخ يط لمبايراد التةلم فق المستقب .  ْيد أن 

ر فق منلأل أاورا هو الح   اليونيسل ال رةتقد أن إيماج هذ  التقاري
وأن  اليونيسل، ال سيما  التقارير اساولأل ياف   األمث  اراحأل هذ  

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2020/2
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 كثيرًا من أنك أل التةلم رجري فارج منلأل أاورا.   

 خارج الوالية المنفردة لليونيسف 3التوصية 

أن   المتحدة  األمم  مناومأل  لمؤسساد  التنفيذيين  للرؤسا   ينبغق 
مجمو  مع  االتكاور  المستدامأل،  يدرسوا،  للتنميأل  المتحدة  األمم  عأل 

الخياراد القائمأل لوضع منااج يراسق مكترك  ام  أو على األق   
ضمان جوية الدوراد التدريبيأل المتةلقأل اخ أل التنميأل المستدامأل لةا  

 . 2021على ن اق المناومأل، احلول ناايأل عا   2030

حاليًا رنفيذ    االتةاون مع مةاد األمم المتحدة للتدريل والبحث، يجري
ح  لنمان الجوية فق  ك  التزا  من جانل جميع  رتا  مبايرة  
التةلم التااةأل لمجموعأل األمم المتحدة للتنميأل المستدامأل والراميأل إلى  
ضمان الحد األينى من مةايير الجوية. ورساهم اليونيسل  نكاط فق  

موقع  هذ  المبايرة، حيث رقو  اإيراج أنك أل التةلم تاد الللأل فق ال
المخلص   يتةلل  www.unsdglearn.orgالكبكق  ما  وفق   .

 تحديد الفرص المتاحأل للمناهج الدراسيأل على ن اق المناومأل، ُررحِّ ل 
والبحث   للتدريل  المتحدة  األمم  و/أو رنسيل مةاد  اليونيسل اقياية 

أو   األمم المتحدة  مناومأل  آفر رااع لألمم وتليأل موظفق  أي تيان 
المتحدة. وساهمت اليونيسل فق التةلم المكترك اكأن أهداف التنميأل 
لمجموعأل  التااةأل  التةلم  مبايرة  فتل  من  تلا  فق  اما  المستدامأل، 
التةميم  استراريجيأل  على  والتدريل  المستدامأل  للتنميأل  المتحدة  األمم 

ال األمم  لمجموعأل  التااةأل  السياساد  ويعم  للتنميأل والتسريع  متحدة 
الواليأل  فارج  يقع  مكترك  عم   منااج  إنكا   أن  اير  المستدامأل، 

 المنفرية لليونيسل. 

 قُب َلت وهي قيد التنفية  4التوصية 

يتخذوا   أن  المتحدة  األمم  لمناماد  التنفيذيين  للرؤسا   ينبغق 
ااجرا اد التق يروناا مناسبأل لتحسين إيماج ف ط رةلِّم الموظفين  

 رقييماد أيائام وضمان مسا لأل المديرين عن التنفيذ.فق 

من   جز ًا  حاليًا  اليونيسل  اموظفق  الخااأل  التةلم  ف ط  وركك  
عمليأل رخ يط األيا  التق رستنيفاا منلأل أاورا وررربط  ناا  رقييم  

حملأل ارلال    2021م. وُي رح فق عا   Achieveأيا  اليونيسل )
التخ ي لدعم ر بيل  للموظفين  أكثر  وردريل  اانمائق على نحو  ط 

 انتاامًا. 

 قُب َلت وُنف رةت 6التوصية 

ينبغق للرؤسا  التنفيذيين لمؤسساد مناومأل األمم المتحدة الذين لم 
الخارجيأل  المنلاد  الستخدا   مةايير  ينةوا  أن  اةُد  تلا  يفةلوا 

لاا استخدامًا أكثر مناجيأل، استنايًا إلى التنايم السديد لدوراراا وما 
 من أهداف رةلِّم واقةيأل. 

واسع   التةلم على ن اق  أساسًا على روفير فرص  اليونيسل  رةكل 
وفارجاا   المتحدة  األمم  مناومأل  ياف   الخارجيأل  المنلاد  من 

ورنكر فق   -ااالستناي إلى المةايير المةمول  اا. وُرحدي اليونيسل 
يوراد مكثفأل مفتوحأل على  بكأل اانترنت   -رسالأل إفباريأل  اريأل  

إيتس رري فق قائمأل الدوراد الدراسيأل  من المنلاد مث  تورسيرا و 
لمكارتأل  لليونيسل. ارفاقاد  تلا  إلى  اااضافأل  اليونيسل  ووقةت 

المحتوى مع مختلل وتاالد األمم المتحدة والمناماد اير الحكوميأل 
االاتع   إمكانيأل  اليونيسل  ورتيح  الدوراد.  رقديم  أج   من  الدوليأل 

http://www.unsdglearn.org/
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تاحأل للجماور من مقدمق  على قائمأل المنامأل من القوائم المختارة الم  
 الخدماد التةليميأل الرئيسيين على  بكأل اانترنت.

 قُب َلت وُنف رةت 7التوصية 

أن   المتحدة  األمم  مناومأل  لمؤسساد  التنفيذيين  للرؤسا   ينبغق 
الوتاالد،  برامج التةلم  يةترفوا، عن اريل االرفاقاد المبرمأل  ين 

المنلاد   فق  المتبةأل  الللأل  اكأناا  تاد  ُرقدَّ   والتق  الخارجيأل 
إيارة   االعتراف فق نام  وأن يةكسوا هذا  علميأل متئمأل،   ااياد 

 التةلم. 

عبر  رؤفذ  مختارة  إلزاميأل  يوراد  اإرما   حاليًا  اليونيسل  رةترف 
منلاد أفرى. وُيكجَّع الموظفون والخبرا  االستكاريون على إضافأل 

فق منلأل أاورا من فتل أنك أل التةلم السااقأل والمبايراد الفرييأل  
 نموتج ألنك أل التةلم الكخلق. 

 مJIU/REP/2020/3)أماكن العمل المشتركة لمنظومة األمم المتحدة: الممارسات الحالية واآل اق المستقبلية 

 التواياد الموجِّاأل إلى الايئأل التكريةيأل/المجلس التنفيذي -1

 قُب َلت وُنف رةت 1التوصية 

ينبغق لمجالس إيارة مؤسساد مناومأل األمم المتحدة التق لم رفة   
،  2021ناايأل عا  تلا اةُد أن رقد  إلى الرؤسا  التنفيذيين، احلول 

روجياًا اكأن مةايير مكارتأل مؤسسارام فق أماكن الةم  المكترتأل،  
 وأن ر لل رقديم رقارير يوريأل عن النتائج المحققأل. 

البالغأل   المستادفأل  النسبأل  المائأل من وجوي    50حققت اليونيسل  فق 
 حيِّزها فق أماكن عم  مكترتأل.

 التواياد الموجاأل إلى الرئيس التنفيذي -2

 قُب َلت وهي قيد التنفية  2التوصية 

ينبغق للرؤسا  التنفيذيين لمؤسساد مناومأل األمم المتحدة أن يةملوا  
أج    المستدامأل من  للتنميأل  المتحدة  األمم  مجموعأل  إاار  فق  مةًا 
عا   ناايأل  احلول  المكترتأل،  الةم   أماكن  أهداف  ن اق  روسيع 

االعتباراد  2022 ومةالجأل  الةامأل  ،  اللورة  واعتباراد  البرامجيأل 
واالستدامأل البيئيأل، فنًت عن المكاسل النارجأل عن زياية الففا ة، 

 وتذلا رحديد ارائل رتبع النتائج واا تغ عناا. 

فق المائأل من   50اةد أن حققت اليونيسل النسبأل المستادفأل البالغأل 
تاملأل فق   وجوي حيِّزها فق أماكن عم  مكترتأل، فإناا ركارك مكارتأل

رةزيز األهداف الرئيسيأل، ويدف  فق عداي تلا رةزيز اورة إيجا يأل  
لألمم المتحدة والةم  الفتاا منامأل رتسم االففا ة والحياي الفربونق. 
ولتحقيل تلا، أنكأد اليونيسل اندوقًا لألاول الرأسماليأل المتجدية 
تاد   األنك أل  لدعم  الواول  وإمكانيأل  للمناخ  األفنر  واللندوق 
الللأل. وعتوة على تلا، أفذد اليونيسل زما  المبايرة من فتل 
فرقأل الةم  المةنيأل اأماكن الةم  المكترتأل وفدماد المرافل التااةأل 
نموتج  وضع  أج   من  المستدامأل  للتنميأل  المتحدة  األمم  لمجموعأل 
لقياس المكاسل النارجأل عن أوجه الففا ة فق أماكن الةم  المكترتأل  

عناا. الفربون    واا تغ  انبةاثاد  ففض  قياس  النموتج  ويكم  
وضةت   وقد  الففا ة.  أوجه  عن  اا تغ  من  تجز   عنه  واا تغ 
اليونيسل االفة  أياة لتةزيز هذا النموتج، وهق أياة رقييم األثر البيئق  

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2020/3
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المتحدة    األمم  وتاالد  مع  األياة  هذ   و ارتت  الواول،  وإمكانيأل 
 األفرى تنموتج. 

 قُب َلت وُنف رةت 3التوصية 

ينبغق لألمين الةا  والرؤسا  التنفيذيين اآلفرين لمؤسساد مناومأل  
األمم المتحدة أن يةملوا مةًا فق إاار مجموعأل األمم المتحدة للتنميأل 
المستدامأل من أج  إعاية النار فق الترتيز على هدف رحقيل نسبأل 

المكترتأل    50 الةم   أماكن  من  المائأل  األولويأل فق  إع ا   ُاْغَيأل 
عا   منتلل  احلول  وتلا  الففا ة،  زياية  عن  النارجأل  للمكاسل 

2021 . 

ساهمت اليونيسل، الفتاا رئيسأل فرقأل الةم  المةنيأل اأماكن الةم   
للتنميأل  المتحدة  األمم  لمجموعأل  التااةأل  المرافل  وفدماد  المكترتأل 

المكترت الةم   أماكن  ن اق  رةريف  رنقيح  فق  مما المستدامأل  أل، 
وستواا    المكترتأل.  الةم   أماكن  منلأل  رككي   فق  سيساعد 
اليونيسل المكارتأل على نحو فاع  فق أنك أل فرقأل الةم ، اما فق 

 تلا استفكاف ارائل وآلياد التموي .  

 قُب َلت وهي قيد التنفية  4التوصية 

مناومأل  ينبغق لألمين الةا  والرؤسا  التنفيذيين اآلفرين لمؤسساد 
األمم المتحدة أن يةملوا مةًا فق إاار مجموعأل األمم المتحدة للتنميأل 
المستدامأل من أج  رسريع رجميع عنلر قاعدة البياناد من منلأل  

عا    منتلل  احلول  المتوفاة  المكترتأل  الةم   ،  2021أماكن 
الةامأل   الجمةيأل  إلى  المرفوعأل  الدوريأل  التقارير  رحتوي  أن  وضمان 

حالأل قاعدة البياناد وتيفيأل استخدا  منلأل أماكن   على مةلوماد عن
الةم  المكترتأل للمساهمأل فق رحقيل مكاسل فق الففا ة وأيأل أهداف 

 أفرى ألماكن الةم  المكترتأل. 

يةم  مكتل التنسيل اانمائق لألمم المتحدة على ر وير منلأل عبر  
األعمال  مت لباد  إلى  ااالستناي  المكترتأل  الةم   ألماكن    اانترنت 
التق أقرراا فرقأل الةم . ورساهم اليونيسل فق ر وير منلأل أماكن  

 . 2021الةم  المكترتأل والتق ستفون متاحأًل احلول منتلل عا  

 قُب َلت وهي قيد التنفية  5التوصية 

ينبغق لألمين الةا  والرؤسا  التنفيذيين اآلفرين لمؤسساد مناومأل  
موعأل األمم المتحدة للتنميأل األمم المتحدة أن يةملوا مةًا فق إاار مج

المستدامأل من أج  استةراض الدروس المستفاية من الخبرة المكتسبأل 
اأماكن   يتةلل  ما  والخاص فق  الةا   الق اعين  الكراكاد  ين  من 

، ردا ير رلبق 2022الةم  المكترتأل، وأن يليغوا، احلول ناايأل عا   
اأم المتةلقأل  للمبايراد  الرأسمالق  التموي   الةم   احتياجاد  اكن 

المكترتأل، اما فق تلا إمكانيأل إنكا  آليأل ردار مرتزيًا، لفق رنار  
 فياا الجمةيأل الةامأل إتا لز  األمر. 

إلى  قيايي ااالستناي  للسكان  دور  المتحدة  األمم  اض لع اندوق 
التموي   على جدوى  للةم   استكاريًا  وعيِّن فبيرًا  رجريبق،  مكروع 

مبايراد أماكن الةم  المكترتأل فق مناومأل الرأسمالق من أج  رةزيز  
األمم المتحدة. وسيتم إاتع فريل الةم  على نتيجأل هذ  االستكارة  
اكأناا.  التقنيأل  المكورة  ورقديم  االستةراض  من  مزيدذ  اجرا  
ورستةرض فرقأل الةم  أينًا رنفيذ المبايئ التوجيايأل للكراكاد  ين 

الدرو  الستختص  والخاص  الةا   هذا  الق اعين  من  المستقاة  س 
المكروع. وركارك اليونيسل على نحو فاع ،  وافاا الوتالأل الرائدة 
 فق فرقأل الةم ، فق هذ  األنك أل التق رساهم فق رنفيذ هذ  التوايأل. 
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 قُب َلت وهي قيد التنفية  7التوصية   

ينبغق لألمين الةا  والرؤسا  التنفيذيين اآلفرين لمؤسساد مناومأل  
المتحدة التق لدياا أماكن عم  فق الميدان أن يدرسوا جدوى  األمم  

إنكا  آليأل موحدة ايارة الةقاراد فق الميدان وأن يقدموا رقريرًا عن  
 نتائج رلا الدراسأل إلى الجمةيأل الةامأل فق يورراا الثامنأل والسبةين. 

أيرجت فرقأل الةم  رواياد وحدة التفتيل المكترتأل فق ف أل عملاا  
فيأل مةالجأل هذ  التواياد. ورةم  اليونيسل، من فتل  ورنار فق تي

 فرقأل الةم ، على يعم هذ  التوايأل ورنفيذها.

 8التوصية 
ينبغق للرؤسا  التنفيذيين اآلفرين لمؤسساد مناومأل األمم المتحدة 
المستدامأل   للتنميأل  األمم المتحدة  أن يةملوا مةًا فق إاار مجموعأل 

المكتر  الترريباد  رحسين  أج   أماكن  من  لدعم  المناماد  تأل  ين 
، وتلا عن اريل رةزيز 2021الةم  المكترتأل، احلول ناايأل عا  

الرقااأل على أماكن الةم  المكترتأل من جانل مجموعأل األمم المتحدة 
للتنميأل المستدامأل، وروضيح يور وسل أل فرقأل الةم  المكترتأل  ين 

افل، وروجيه الوتاالد المةنيأل اأماكن الةم  المكترتأل وفدماد المر 
مكتل التنسيل اانمائق ورأهيليه على نحو متئم لدعماا فق مسار  
الةم  المتةلل اأماكن الةم  المكترتأل. وينبغق أن يكم  هذا الةم   
للدعم   المستقب ، ووضع ررريباد  أولوياد الةم  فق  الداعم رحلي  
المكاريع،  حياة  يورة  مراح   جميع  فق  الُق ريأل  لألفرقأل  االستباقق 

 قامأل روااط مع جوانل أفرى من رسيير األعمال. وإ

   قُب َلت وهي قيد التنفية 
وسيقد  مكتل   المناقكأل ضمن فرقأل الةم ،  قيد  التوايأل هق  وهذ  

 التنسيل اانمائق مةلوماد محدَّثأل حول التقد  المحرز.  

 (JIU/REP/2020/4ومنطقة البحر الكاريبي )استعراض التنظيم واإلدارة  ي اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية 
  لم ُروجَّه رواياد  اذا الكأن إلى اليونيسل. -1

 ( JIU/REP/2020/5إدارة المخاطر المؤسسية: النُّحج واالستخدامات  ي مؤسسات منظومة األمم المتحدة )

 التواياد الموجِّاأل إلى الايئأل التكريةيأل/المجلس التنفيذي -1

 قُب َلت وهي قيد التنفية  1التوصية 

الايئاد   رن لع  ومسؤولياراا لفق  اأيوارها  التكريةيأل/ااياريأل 
فق   المؤسسيأل  المخاار  إيارة  ردرج  أن  لاا  ينبغق  الرقا يأل، 
اجتماعاراا، سنويًا على األق ، مع رحديد التغ يأل الموضوعيأل وفقًا  

 لواليأل المنامأل و بكتاا الميدانيأل والمخاار التق رتةرض لاا.

ا الماليأل  للبياناد  الةا   االستةراض  فق  مستوياد  يري  أعلى  لسنويأل 
التةرض للمخاار التق رواجه اليونيسل على اللةيد المؤسسق وما  
للسنأل  الماليأل  البياناد  من  وا تداً   التخفيل.  ردا ير  من  يتل   اا 

فق   األول/ييسمبر    31المنتايأل  هذ  2020تانون  ستستر د   ،
المةلوماد، اكك  إضافق، االبيان السنوي للنوااط الدافليأل. وعتوة  
على تلا، يناقل المجلس التنفيذي لليونيسل هذ  المخاار فق سياق  
التقرير المالق والبياناد الماليأل الُمراَجةأل. وفق الوقت الراهن، ال يوجد 
المجلس   عم   فق  رنامج  األعمال  جدول  فق  مستق   رسمق   ند 
التنفيذي اكأن إيارة المخاار. اير أن إيارة المخاار هق  نٌد يائم  

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2020/4
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مال اللجنأل االستكاريأل لمراجةأل الحساااد فق اجتماعاراا  فق جدول أع   
 الدوريأل. 

 قُب َلت وهي قيد التنفية  4التوصية 

عا    ناايأل  التكريةيأل/ااياريأل  2022احلول  للايئاد  ينبغق   ،
يقدموا   أن  التنفيذيين  الرؤسا   إلى  ر لل  أن  المكارتأل  للمناماد 

استةراض  ام    المخاار  رقريرًا عن نتائج  المنامأل ايارة  لتنفيذ 
المرجةيأل من   قياسًا االمةايير  التفتيل    9إلى    1المؤسسيأل  لوحدة 

 المكترتأل، على النحو المبيِّن فق هذا التقرير.

 .1ُأحيط علمًا  اذ  التوايأل. ري مرجةق على التوايأل 

 التواياد الموجاأل إلى الرئيس التنفيذي -2

 التنفية قُب َلت وهي قيد  2التوصية 

، ينبغق للرؤسا  التنفيذيين إجرا  استةراض  2021احلول ناايأل عا   
المةايير   أساس  على  المؤسسيأل،  المخاار  ايارة  لتنفيذهم   ام  

اللايرة عن وحدة التفتيل المكترتأل، على النحو    9إلى    1المرجةيأل  
 المبين فق هذا التقرير. 

اليونيسل  التوايأل. عملت  أحرزد اليونيسل رقدمًا فق رنفيذ هذ  
المؤسسيأل )المةيار   إيارة المخاار  م  1على رحديث سياستاا اكأن 

م؛ وأيمجت المخاار اكك ذ  2وعززد ف وط يفاعاا الثتثأل )المةيار  
ورنفيذها )المةيار   البرامج  أن  5جيد فق وضع  اليونيسل  وررى  م؛ 

ر المؤسسيأل رةد امثااأل رحلأل نحو رحقيل  عمليأل ننج إيارة المخاا
م؛ نفذد اليونيسل مؤفرًا رفنولوجيا متقدمأل ايارة 6المرونأل )المةيار  

)المةيار   السياساد  وايارة  المؤسسيأل  ورةكل  7المخاار  م؛ 
إيارة  اكأن  التدريبيأل  الدوراد  من  سلسلأل  إعداي  على  اليونيسيل 

م؛  8وظفين )المةيار المخاار المؤسسيأل وإيارة السياساد لجميع الم
فق  افاعليأل  اليونيسل   ركارك 
على   المخاار،  اكأن  المستوى  الرفيةأل  ااياريأل  اللجنأل  اجتماعاد 

 م. 10النحو الم لوب )المةيار 

 خارج الوالية المنفردة لليونيسف 3التوصية 

، ينبغق ألعنا  اللجنأل ااياريأل الرفيةأل  2021احلول ناايأل عا   
لمجل التااةأل  أن  المستوى  االتنسيل  المةنق  التنفيذيين  الرؤسا   س 

اإيارة  المةنيأل  الوظائل  المتةدية  الةم   فرقأل  استمراريأل  يكفلوا 
وريسير  أج  مواالأل رةزيز  لتستمرار من  قا لأل  تآليأل  المخاار 
التةاون والتنسيل وربايل المةارف فق ما  ين الوتاالد، واستفكاف  

 األمم المتحدة. المخاار المكترتأل المررب أل اجاوي إاتح 

ُرؤيد اليونيسل هذ  التوايأل وردعم رنفيذها على المستوى المكترك  
 ين الوتاالد. وقد ظلت اليونيسل عنوًا فق فرقأل الةم  المتةدية 
رقديم  وستواا   البدايأل  منذ  المخاار  اإيارة  المةنيأل  الوظائل 

 مساهماراا إلياا.  
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 (JIU/REP/2020/6تعدد اللغات  ي منظومة األمم المتحدة )  

 التواياد الموجِّاأل إلى الايئأل التكريةيأل/المجلس التنفيذي - 1

 غير مقبولة   1التوصية 

أو   المتحدة  األمم  مناومأل  التكريةيأل فق مؤسساد  للايئاد  ينبغق 
إيارراا، ت  فق مؤسسته، أن ر لل إلى الرئيس التنفيذي مجالس  

الذي لم يفة  تلا اةُد إعداي إاار للسياساد االستراريجيأل المتةلقأل  
 تةدي اللغاد، وأن يكفةه امبايئ روجيايأل إياريأل وركغيليأل ألاراض 

 ُاْغَيأل اعتماي . 2022إنفات ، وأن يةرضه احلول ناايأل عا  

للغاد فق جميع مراح  عملاا، وال رؤيد ارباع ُرةمِّ م اليونيسل رةدي ا
اللغاد. رةدُّي  رجا   متقوقع  من   ناجذ  أينًا  اليونيسل  ورستفيد 

الكفويأل.  الترجمأل  تلا  فق  اما  اللغاد،  لتةدي  الداعمأل  التفنولوجيا 
وركم  االفة  األيواد الحاليأل للمنامأل فق مجال المكارتأل عن ُاةد 

الةالميأل. اللغاد  ع   فدماد  اللغاد  وُركجِّ  رةلم  على  اليونيسل 
املاير  االستةانأل  من  ورمك ِّن  اللغوي،  التنوع  ز  وُرةزِّذ ااستمرار، 
ورحرص على نكر   لتحتياجاد،  اللغاد ابقًا  فارجيأل فق فدماد 
واستخدا  المنتجاد المةرفيأل االلغاد الرسميأل الست لألمم المتحدة، 

يذ إاار وبلغاد ولاجاد أفرى حسل الحاجأل. وررى اليونيسل أن رنف
اللغاد. رةدي  زياية  إلى  امفري   يؤيي  لن  وستواا   للسياساد 

 اليونيسل استةراض عملاا فق هذا المجال ورةزيز .

  غير مقبولة 2التوصية 

أو   المتحدة  األمم  مناومأل  التكريةيأل فق مؤسساد  للايئاد  ينبغق 
التنفيذي مجالس إيارراا، ت  فق مؤسسته، أن ر لل إلى الرئيس  

الذي لم يفة  تلا اةُد رةيين مسؤول تبير منسل أو جاأل رنسيل 
عا    اللغاد احلول ناايأل  إليه    2022لكؤون رةدي  على أن ُيةاد 

المتةلقأل  تةدي  االستراريجيأل  السياساد  إاار  رنفيذ  رنسيل  امامأل 
 اللغاد على ن اق منامته. 

وال رؤيد ارباع   ُرةمِّ م اليونيسل رةدي اللغاد فق جميع مراح  عملاا،
ع اليونيسل  ناج انفرايي من فتل وظيفأل مكرسأل لتةدي اللغاد. وُركجِّ 

التنوع اللغوي فق عمو  أرجا  المنامأل، األمر الذي يكجع على رةلم 
اللغاد ااستمرار. ومن أج  رحقيل مكاسل فق مجال الففا ة، رُتيح 

اللغويأل الخدماد  االستةانأل املاير فارجيأل أليا   ابقًا   اليونيسل 
لتحتياجاد، ورنمن نكر واستخدا  المنتجاد المةرفيأل فق اللغاد  
الرسميأل الست لألمم المتحدة، وفق لغاد ولاجاد أفرى. وستواا  
فتل  من  ورةزيز   المجال  هذا  فق  عملاا  استةراض  اليونيسل 

 االستفاية من التفنولوجياد الجديدة على تافأل مستوياد المنامأل.

 قُب َلت وُنف رةت 4التوصية 

أو   المتحدة  األمم  مناومأل  التكريةيأل فق مؤسساد  للايئاد  ينبغق 
مجالس إيارراا، ت  فق مؤسسته، أن ر لل إلى الرئيس التنفيذي 

عا    أن يستحدث، احلول ناايأل  لم يفة  تلا اةُد  ،  2022الذي 
سياساد رةلُّم ركجع على التةلِّم المستمر ورحسين المااراد اللغويأل  

فق مؤسسته فق لغاراا الرسميأل وتذلا فق لغاد أفرى، حسل  لموظ
 االقتنا ، مع راد ما يكفق من التموي  لذلا الغرض. 

 

ردعم اليونيسل رةلم اللغاد  وافه مجااًل من مجاالد التنميأل لقوراا 
الوظيفق  الةاملأل. والتنق   التنايميأل  النتائج  إنجاز  يعم  وُبْغَيأل 

والتحسين )ال سيما فق ما  ين الموظفين الوانيينم، قدمت اليونيسل 
غأل  االفة  ردريبًا مت ورًا فق اللغأل اانجليزيأل تلغأل أجنبيأل مع ُمةلِّ مق ل

مستوى  على  فريي  رقييم  إلى  استنايًا  موظفياا،  من  اآلالف  إلى 
المااراد. وقد أيد سياساد التةلم الكاملأل للمنامأل إلى إزالأل القيوي 
المفروضأل على وقت التةلم للسماح للموظفين االتةلم، اما فق تلا  

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2020/6
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على وجه الخلوص اللغاد الم لوبأل محليًا التزمأل للتواا  مع    
ليأل وقاية المجتمع المدنق. وهذا اااضافأل إلى إراحأل  المجتمةاد المح

اليونيسل على   التق ُروفَّر لموظفق  األفرى  اللغوي  التدريل  فرص 
 بكأل اانترنت، وتذلا من فتل منلتاا التةليميأل المت ورة المسماة  
هذ   لليونيسل  التااةأل  للتةلم  الةالميأل  االستراريجيأل  وردعم  "أاورا". 

يج وأفيرًا،  يتحدثوا  لغتين الجاوي.  أن  الموظفين  تبار  على  ل 
رسميتين لألمم المتحدة تكرط مسبل للوظائل التمثيليأل والوظائل 

 فما فوق.   1-من الدرجأل ي

 التواياد الموجاأل إلى الرئيس التنفيذي  - 2

  غير مقبولة   3التوصية 

ينبغق للرؤسا  التنفيذين لمؤسساد مناومأل األمم المتحدة الذين لم  
عا    ناايأل  احلول  يبايروا  أن  اةُد  تلا  حسل  2022يفةلوا   ،

استق اب   إلى  الراميأل  سياسارام  رةزيز  أو  إعداي  إلى  االقتنا ، 
مترجمين رحريريين ومترجمين  فويين جدي وإلى االحتفاظ اموظفق  
إعداي   تلا  يكم   أن  والمااراد، على  الففا اد  توي  اللغاد من 

اال رحديد  مع  الموظفين  لختفأل  االلغاد  ف ط  المتةلقأل   تراااد 
ن اق  رامج   روسيع  عن  فنًت  الم لوبأل،  اللغويأل  والتككيتد 

 التواا . 

رستثمر اليونيسل فق المااراد اللغويأل لقوِّراا الةاملأل، وروفر يعمًا 
ورستةين   لغويًا مانيًا محدويًا  دوا  تام  اااضافأل إلى رةلم اللغاد.

عند اليونيسل املاير فارجيأل فق رقديم فد المانيأل  اللغاد  ماد 
الحاجأل ولدياا ارائل الرفاقاد قليرة األج  واويلأل األج  رستفيد  

 من التفنولوجيا الجديدة لدعم رةدي اللغاد. 

  غير مقبولة 5التوصية 

ينبغق للرؤسا  التنفيذيين لمؤسساد مناومأل األمم المتحدة أن ي لبوا  
الرفيةأل   ااياريأل  اللجنأل  الرؤسا   إلى  لمجلس  التااةأل  المستوى 

فريل  إنكا   االتنسيل  المةنيأل  المتحدة  األمم  لمناومأل  التنفيذيين 
، ُيةنى اإعداي إاار لغاد مناومأل  2022عام ، احلول ناايأل عا  

وإادار  ااياد   وللتقييم  ورةلماا  اللغاد  لتدريس  المتحدة  األمم 
ت، وه و اااار الذي  الففا ة فق لغاد األمم المتحدة الرسميأل السِّ 

أنجزره   الذي  الةم   نتائج  من جملتاا  أمور  إلى  يستند  أن  يمكن 
 األمانأل الةامأل لألمم المتحدة االفة  فق هذا المجال.

ر  ردعم اليونيسل قياية منسل  ؤون رةدي اللغاد، الذي يةم  تُميس ِّ
للتوا  إلى ناج منسل ومتسل ومترااط إزا  رةدي اللغاد فق األمانأل 

لأل المتحدة اأسرها. الةامأل  األمم  مناومأل  المتحدة وعلى ن اق  مم 
األمم   فق  المناومأل  ن اق  على  القائمأل  اللغاد  رةدي  هياك   ورةد 
المتحدة )المنسل و بكأل جااد التنسيلم فق وضع جيد يمكناا من  
المناومأل   ن اق  على  اللغاد  المتةلقأل  تةدي  ااجرا اد  قياية 

ااجرا اد تلا  فق  اما  وررى    واالض تع  اا،  المواى  اا. 
المال   مقا    قد يحدُّ من ُنُاج القيمأل  المقترح  ااجرا   أن  اليونيسل 
للموظفين توي الكااياد   لغوي  الحلول على أفن  ردريل  عند 
المرجةيأل المةترف  اا يوليًا، وال سيما فق ضو  التوسع السريع الذي 

  اير وسُتفيد اليونيسل أينًا اكك يكاد  ق اع التةلم االفترونق.
يكون   الذين  الميدانيين  االموظفين  مقارنأل  المقر  موظفق  متناسل 
تما أن   أكبر.  اللغويأل محدويًا  درجأل  الدوراد  إلى جميع  واولام 
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للمنامأل     الجوية  الةاليأل  اللغويأل  الخدماد  مع  يتما ى  ال  االقتراح 
تلغأل   اانجليزيأل  اللغأل  الةالمق، مث   رنامج  اللةيد  المتاحأل على 

 أجنبيأل.  

  خارج الوالية المنفردة لليونيسف 6التوصية 

ينبغق للرؤسا  التنفيذيين لمؤسساد مناومأل األمم المتحدة، الفتام  
أعنا  فق مجلس الرؤسا  التنفيذيين لمناومأل األمم المتحدة المةنق  
االتنسيل، أن يلدروا روجياارام إلى اللجنأل ااياريأل الرفيةأل المستوى  

 امًت ومنسقًا على ن اق المناومأل إزا  رةدي اللغاد  اأن رنع ناجًا  
 ااعتبارها من القيم األساسيأل لدى مؤسساد مناومأل األمم المتحدة.

وردعم اليونيسل   رقع هذ  التوايأل فارج الواليأل المنفرية لليونيسل.
ر للتوا    الذي يةم  الفأل ُميس ِّ اللغاد  منسل  ؤون رةدي  قياية 

ومترااط إزا  رةدي اللغاد على ن اق مناومأل  إلى ناج منسل ومتسل  
األمم المتحدة من فتل مجلس الرؤسا  التنفيذيين، ويتولى رنسيل  
التدا ير المكترتأل مع أمانأل مجلس الرؤسا  التنفيذيين ُاْغيأل يعم ارباع  
ناج  ام  ومنسل اكأن رةدي اللغاد ياف  مناومأل األمم المتحدة. 

القائ اللغاد  رةدي  هياك   )المنسل  ورةد  المناومأل  ن اق  على  مأل 
و بكأل جااد التنسيلم فق وضع جيد يمكناا من قياية ااجرا اد  
واالض تع  اا، اما   المناومأل  اللغاد على ن اق  المتةلقأل  تةدي 

 فق تلا ااجرا اد المواى  اا. 
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موجز حالة تنفية جميع التوصيات المقبولة الصادرة عن وحدة التفتيش  

 2020لمشتركة المفتوحة الموجحة إل  اليونيسف، قبل عام  ا
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JIU/NOTE/2014/14 

االستعانة بالمتقاعدين والموظفين 
المحتفظ بحم بعد السن اإللزامية  

منظمات األمم  إلنحاء الخدمة  ي 
 المتحدة 

وفبراد 2) لتستفاية من مةارف  فةَّالأل  آلياد  إنكا   م 
المتقاعدين  أو  التقاعد  و ا  على  هم  ممن  الموظفين 

 االفة .

 ُنف ِّذد الرئيس التنفيذي

JIU/REP/2014/9    

منظومة إدارة العقود وتنظيمحا  ي 
 األمم المتحدة 

م ينبغق للرؤسا  التنفيذيين لمؤسساد مناومأل األمم 2)
المتةلقأل  السنويأل  فق  يانارام  يذتروا  أن  المتحدة 
لديام  أفراي  يلدرها  التق  الدافليأل  الرقا يأل  االكااياد 
تان   الةقوي  رنفيذ  أن  والةقوي  المكترياد  إيارة  سل أل 

 ا اراا وقواعدها. ااالمتثال التا  لسياساد المؤسسأل وإجر 

   قيد التنفيذ الرئيس التنفيذي

JIU/REP/2016/2  

التخطيط لتعاقب الموظفين  ي  
سات منظومة األمم المتحدة   ُمؤسَّ

م اعتماي مةايير رفف  أن يكون لدى المناماد عمليأل 3)
الموظفين، ورقديم رقرير عن التقدُّ  رخ يط سليمأل لتةاقل  

 الُمحَرز. 

 ُنف ِّذد الرئيس التنفيذي

JIU/REP/2016/4 

منع الغش واكتشا ه والتصدي له  
سات منظومة األمم    ي ُمؤسَّ

 المتحدة 

الخااأل 8) البياناد  رتلدى  أن  على  الحرص  م 
الغل   مكافحأل  ضوااط  تفايأل  لمدى  الدافليأل  االنوااط 

 على ن اق المنامأل. 

   قيد التنفيذ الرئيس التنفيذي

JIU/REP/2016/6 

تقييم استعراضي توليفي لتقييمات 
إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة  

بوجه خاص اإلنمائية مع التركيز 
 عل  القتاء عل  الفقر 

 ُنف ِّذد الرئيس التنفيذي م رنسيل أنك أل التقييم على اللةيد الُقْ ري. 4)

JIU/REP/2016/8 

حالة وظيفة المراجعة الداخلية  
للحسابات  ي منظومة األمم 

 المتحدة 

المواري الماليأل والبكريأل الفافيأل لخدماد  م رخليص  6)
تافيأل  رغ يأل  لنمان  للحساااد  الدافليأل  المراجةأل 
التخ يط لمراجةأل  أثنا   الخ ورة فق  للمجاالد الكديدة 

 على أساس المخاار. 

 قيد التنفيذ الرئيس التنفيذي

 __________ 
 ر وحدة التفتيل المكترتأل مع سنأل ااادار.رتوافل أرقا  التةريف الوارية فق رقاري 4

 

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_document_files/products/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_NOTE_2014_1_English.pdf
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2014/9
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2016/2
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2016/4
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2016/6
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2016/8
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    JIU/REP/2016/10 

إدارة المعارف  ي منظومة األمم  
 المتحدة 

المةارف 1) ايارة  وسياساد  استراريجياد  وضع  م 
 رتما ى مع واليأل وأهداف مناماد ت  مناا.

 ُنف ِّذد الرئيس التنفيذي

مااراد إيارة  م ارخات ردا ير إضافيأل رادف إلى يمج 3)
أيا   المةرفأل ضمن أنامأل رقييم  وقدراد ربايل  المةرفأل 
ووال  السنويأل  الةم   وف ط  مناا،  ت   موظفق 

 الوظائل والففا اد األساسيأل فق المنامأل. 

 قيد التنفيذ الرئيس التنفيذي

م إنكا  مةايير وإجرا اد لتحتفاظ االمةرفأل وانتقالاا  4)
 المتقاعدين أو المنقولين أو الُمغايرين.من الموظفين 

 قيد التنفيذ الرئيس التنفيذي

JIU/REP/2017/2 

التقييمات التي تقودها الجحات 
سات منظومة األمم  المانحة لُمؤسَّ

 المتحدة 

مع  4) االنخراط  الةناار  م  لتحديد  المانحأل  الجااد 
والنار فق مراعاة هذ  الةناار  الرئيسيأل فق رقييمارام 

 فق رقييمارام للمخاار وف ط عملام.

   قيد التنفيذ الرئيس التنفيذي

JIU/REP/2017/6 

اإلدارة القائمة عل  النتائج  ي 
منظومة األمم المتحدة اإلنمائية،  
تحليل التقدُّم الُمحَرا و اعليَّة  

   السياسات

لنمان رسجي  2) أساسيأل  إنكا  وظيفأل يعم  م يراسأل 
المجموعأل الواسةأل من اال تفاراد التق أُيفلت فق اايارة 
المتحدة  األمم  النتائج على ن اق مناومأل  القائمأل على 

تاا ومكارتتاا من أج  ويعماا ورقييماا للوقوف على قيم
 ر بيقاا على ن اق المناومأل. 

 ُنف ِّذد الرئيس التنفيذي

JIU/REP/2017/7 

استعراض متطلربات تقديم التقارير  
إل  الجحات المانحة عل  نطاق 

 منظومة األمم المتحدة 

الجااد المانحأل ايراج  م الةم  الورة مناجيأل مع  5)
ارفاقاد  المانحين فق  المررب أل اإعداي رقارير  التفاليل 

 المانحين. 

 ُنف ِّذد الرئيس التنفيذي

م وضع واعتماي نموتج مكترك للتقرير يلبق احتياجاد  6)
التنايميأل   واألُار  للمانحين  المةلوماد  ومت لِّباد 

مع   للمفاوضاد  تأساسذ  وقدراراا،  الجااد  للمناماد 
 المانحأل. 

 ُنف ِّذد الرئيس التنفيذي

JIU/REP/2017/8 

ترتيبات الشراكة بين منظومة األمم  
المتحدة والقطاع الخاص  ي سياق 

خطة التنمية المستدامة لعام  
2030 

المةلوماد  3) من  فريدة  مجموعأل  رنسيل  وموا متاا  م 
على ن اق المناومأل اكأن ُفرص الكراكاد التق رتيحاا  
للالح   الخاص،  للق اع  المستدامأل  التنميأل  أهداف 

 المناماد الماتمأل. 

 ُنف ِّذد الرئيس التنفيذي

التنسيل 5)  جااد  ومسؤولياد  بكأل  يور  رةزيز  م 
المةنيأل االق اع الخاص فق ما يتةلل  تبايل المةارف، 
اال تفاريأل   الحلول  وإيجاي  الجيِّدة،  الممارساد  ورةزيز 
للمكاك  المتةلقأل االكراكاد مع الق اع الخاص، ا رقذ 

 ُنف ِّذد الرئيس التنفيذي

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2016/10
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_document_files/products/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2017_2_English.pdf
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/6
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/7
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/8
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مناا أن رسند لاا ماا  وبنوي جدول أعمال ُمحدَّية رقد       
 اا.رقارير عن

م إنكا  قاعدة  ياناد مكترتأل رتنمِّن مةلوماد عن  6)
فق   المنخراأل  األعمال  ساد  ُمؤسَّ وأيا   فلائص 
ماتمأل  أن رفون  أو يحتم   المتحدة  األمم   راكاد مع 
المناماد   رقدماا  التق  المةلوماد  إلى  استنايًا   اا، 

 المكارتأل اوعًا. 

 ُنف ِّذد التنفيذيالرئيس 

ُمتةد ِّية ااحبأل مللحأل 10) آليأل من جااد  م ركجيع 
الُقْ ري،  الحلول على اللةيد  والبحث عن  للمكاوراد 
ساد األعمال منذ  ل المقيم، ركارك فياا ُمؤسَّ اقياية الُمنس ِّ
التنميأل  لخ أل  يعمًا  الكراكاد  رلميم  فق  البدايأل 

 .  2030المستدامأل لةا  

 ُنف ِّذد الرئيس التنفيذي

JIU/REP/2017/9 

استعراض اآلليات والسياسات التي 
تتناول تتارب المصالح  ي 

 منظومة األمم المتحدة 

م رسم فري أل ألكثر األحداث  يوعًا ورسجي  مخاار  1)
الملالح   لتنارب  مناماراا  رةرِّض  التق  الحاالد 

 التنايميأل.

 قيد التنفيذ التنفيذيالرئيس 

رنارب  2) عن  لإلفلاح  إلزامق  نموتج  استحداث  م 
الملالح يوقِّ ع علياا، إلى جانل ااعتن الذي يُدلق اه  
عند رقلِّد المنلل، جميع الموظفين وايرهم من األفراي 
أو   لمدي قليرة  التحقوا  اا  سأل، سوا   الملتحقين االُمؤسَّ

وظيفأل   اويلأل. من  امساعدة  االستمارة  إعداي  وينبغق 
األفتقياد فق المنامأل الَمةنيأل ومع ايرها من األقسا ، 
حسل االقتنا  وبالتكاور مع أي منتدى مقب  مكترك 

  ين الوتاالد.  

 ُنف ِّذد الرئيس التنفيذي

م ارح  روط قانونيأل متئمأل فق االرفاقاد التةاقديأل 4)
موظفياا، حسل االقتنا ، وإلزامام مع موظفياا واير 

االنخراط   التق رمنةام من  لةملام  الُمحدَّية  التقييد  افترة 
فق أنك أل ُمحدَّية  وضوح اةد انتاا  الخدمأل اوال رلا 

 الفترة الزمنيأل.

 قيد التنفيذ الرئيس التنفيذي

أن  5) الخ واد التزمأل من أج   )أم ضمان  ارخات  م 
عن   النار  الرف  الموظفين  نجاح،  جميع  يستفم  
رربام، الدورة التدريبيأل االزاميأل األوليأل والدوريأل فق مجال 
الللأل؛  تاد  الكااياد  على  يحللوا  وأن  األفتقياد 

)أم؛   الرئيس التنفيذي التنفيــــذ  قيــــد 
)بم  ذد  ــِّ  ــ ــ ــ ـ فـ ــُ ــ ــ ــ ـ نـ

 و)جم

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/9
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فق       االزامق  االتدريل  الخااأل  الكااياد  ربط  و)بم 
دورة رقييم األيا  السنوي للموظفين؛  مجال األفتقياد  

ضمن   األفتقياد  مجال  فق  التدريل  إيراج  و)جم 
التوجياق لغير الموظفين، اما فق تلا يوراد  التدريل 

 لتجديد المةارف اةد الخدمأل، حسل االقتنا . 

الملالح، اما فق  م الراد المنتام لقنايا رنارب  6)
تلا رحديث السياساد واأليواد واآللياد ااياريأل تاد 

 الللأل.

 قيد التنفيذ الايئأل التكريةيأل

JIU/REP/2018/1 

استعراض برامج التدريب الداخلي  
  ي منظومة األمم المتحدة 

أج   2) من  مةًا  التةاون  ارساقًا  م  أكثر  وضع  رامج 
مراعاة  مع  المتحدة،  األمم  لمناومأل  الدافلقِّ  للتدريل 
الجيِّدة فق  رامج التدريل  للممارساد  اااار المرجةق 

 الدافلق. 

 ُنف ِّذد الرئيس التنفيذي

الدافلق  3) التدريل  سياساد  رحديث  فق  النار  م 
لوحدة الخااأل  اا، مع مراعاة اااار المةياري المقترح 

التفتيل المكترتأل للممارساد الجيدة فق  رامج التدريل 
فق   ربسي اا  المراي  المرجةيأل  النقاط  ورحديد  الدافلق 

 سياساد مناماراا. 

 ُنف ِّذد الرئيس التنفيذي

استئمانيأل  6) إنكا  اناييل  الموافقأل على  النار فق  م 
لدعم ف ط  المانحين للتةاد االتبرع  متةدية  لأل  ُمخلَّ
التدريل الدافلق، وأن ي لل إلى الرؤسا  التنفيذيين أن  
لتلقق  أفرى  مناسبأل  ا تفاريأل  آللياد  مقترحاد  يقدموا 
الُمساهماد، من يون رب اا اأيأل  روط فق ما يخص 

 مةايير االفتيار.

 ُنف ِّذد الايئأل التكريةيأل

م إنكا  آليأل للتةاون  ين الدوائر ااعتميأل للمناماد  7)
والممثلين الدائمين للدول األعنا  لتيسير التواا  مع  
المر حين   الجتذاب  عالمق  أساس  على  عواامام 
الكباب للتدرب الدافلق من مختلل الخلفياد التةليميأل 
من جميع الفياناد التةليميأل المةترف  اا، استنايًا إلى 

 الدلي  الةالمق للتةليم الةالق الذي نكرره اليونسكو. 

 ُنف ِّذد فيذيالرئيس التن

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2018/1
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    JIU/REP/2018/5 

ُ رص تحسين الكفاءة والفعالية  ي  
تقديم خدمات الدعم اإلداري بتعزيز  

 التعاون المشترك بين الوكاالت

م الكروع فق افتبار نموتج رقو  اموجبه وتالأل واحدة 4)
  تقديم فدماد استنافأل لآلفرين.  

 قيد التنفيذ الرئيس التنفيذي

م ايااأل اقتراح لترريباد الدعم ااياري الُموحَّدة على  5)
الةامأل  الجمةيأل  قرار  ألحكا   وفقًا  الُقْ ري،  اللةيد 

72/279  . 

 قيد التنفيذ الرئيس التنفيذي

م ينبغق لمجموعأل األمم المتحدة للتنميأل المستدامأل أن  6)
األمم  ألفرقأل  المكترتأل  التجاريأل  الةملياد  ررتيز  رةيد 
مث    أكثر محدوييأل،  المتحدة الق ريأل فق جدول أعمال 
أماكن الةم  المكترتأل، وفدماد المرافل، والمكترياد. 
األفرقأل إعداي يراسأل جدوى   أن ي لل من جميع  ينبغق 
فق أماكن عم  مكترتأل ووضع ارفاقاد مكترتأل وعقوي  

 فدماد اويلأل األج . 

 قيد التنفيذ الرئيس التنفيذي

يراسأل  م  10) اعداي  مكترك  فدماد  مجلس  رككي  
 الجدوى والتلميم التكغيلق للخدماد الةالميأل المكترتأل.

 قيد التنفيذ الرئيس التنفيذي

JJIU/REP/2018/6 

تعزيز إمكانية وصول األشخاص 
ذوي اإلعاقة إل  مؤتمرات منظومة  

 األمم المتحدة واجتماعاتحا  

ر  1) الميسِّ الدفول  اكأن  سياسأل  مكروع  وضع  م 
واالجتماعاد،   المؤرمراد  إلى  ااعاقأل  لأل خاص توي 
وبتقديماا  السياساد،  لتنفيذ  فنًت عن مبايئ روجيايأل 

إت مناا،  لف   التكريةيأل  الايئاد  رلا إلى  رفةي   تان  ا 
 السياساد يت لل رأييدًا من رلا الايئاد. 

 قيد التنفيذ الرئيس التنفيذي

التق 2) الرئيسيأل  المؤرمراد  جميع  إلى  االنسبأل  م 
األمم  مناومأل  مؤسساد  عم   أماكن  فارج  ُرستناف 
ر   الميسِّ الدفول  رحديد  روط  ضمان  المتحدة، 

فق   واضحًا  رحديدًا  ااعاقأل  توي  االرفاقاد  لأل خاص 
للمؤرمراد   المنيل  الفيان  مع  المبرمأل  الفرييأل 

 واالجتماعاد المحدية.

 قيد التنفيذ الرئيس التنفيذي

يتةلل 4) ما  فق  موحدة  ركغي   إجرا اد  وضع  م 
امسؤولياراا التنفيذيأل من أج  رحسين يفول األ خاص 

 توي ااعاقأل إلى المؤرمراد واالجتماعاد. 

 التنفيذقيد   الرئيس التنفيذي

م إلزا  منامق االجتماعاد والمؤرمراد االحرص على  5)
ما يلق  )أم أن رفون مكارتأل األ خاص توي ااعاقأل 
رة   ميسِّ رسجي   عملياد  فتل  من  االفام   مدعومأل 
لأل خاص توي ااعاقاد المختلفأل؛ )بم أن رُدرج فق  

 قيد التنفيذ الرئيس التنفيذي

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2018/5
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التحديد       وجه  رة  نويًا رسأل على  الميسِّ التسجي   نماتج 
ياجاد من التسايتد الخااأل؛ )جم أن ُرةمم عن االحت

جميع  على  رة  الميسِّ والخدماد  المرافل  عن  المةلوماد 
إلفترونيأل  مواقع  فتل  من  المحتملين  المكارتين 
الواول إلياا؛ )يم أن ركم   إعتميأل يسا   ومذتراد 
أو   االجتماع  اةد  رُنام  التق  االستقلائيأل  الدراساد 

ه، يائمًا أسئلأل لتقييم  المؤرمر عن مدى الرضا عن رنايم
 مدى الرضا عن مرافل وفدماد التسايتد الخااأل. 

م ايااأل أحكا  للتأكد من احترا  مت لباد الدفول 8) 
ر و/أو ا تراااا فق السياساد والمبايئ التوجيايأل  الميسِّ
المتةلقأل االمكترياد، لتنار فياا ورةتمدها سل أل ارخات 

 القرار تاد الللأل.

 قيد التنفيذ الرئيس التنفيذي

م وضع وحدة ردريبيأل متخللأل إلزاميأل على ن اق  9) 
المكترتأل  ين  اآللياد  فتل  من  ورنفيذها  المناومأل 
ر إلى   الوتاالد اكأن إيماج توي ااعاقأل ويفولام الُميس ِّ
الموظفين المكارتين الورةذ مبا رة أو اير مبا رة فق 

 المؤرمراد واالجتماعاد. فدمأل 

 قيد التنفيذ الرئيس التنفيذي

م ينبغق للايئاد التكريةيأل لمؤسساد مناومأل األمم 10) 
المتحدة أن ردرج فق جداول أعمالاا استةراضًا للتقارير 
ر   الميسِّ الدفول  حالأل  اكأن  إلياا  المقدمأل  الدوريأل 

المؤرمراد  لأل خاص توي ااعاقأل إلى مرافل وفدماد  
فق   المحرز  التقد   حالأل  تلا  فق  اما  واالجتماعاد، 
الدفول  إراحأل  فق  القلور  أوجه  مةالجأل  إجرا اد 

ر.   الميسِّ

 ُنف ِّذد الايئأل التكريةيأل

JIU/REP/2018/7 

تعزيز متابعة بحوث السياسات  ي  
التنمية المستدامة لعام سياق خطة 

2030 

م وضع سياسأل  املأل للمناومأل اكأن االاتع الحر  6)
على البياناد والبرمجياد الداعمأل والتبايل البحثق فق ما 

  ين مؤسساد مناومأل األمم المتحدة.

ـــد  الايئأل التكريةيأل ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـــيـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ قـ
 النار

من  لدان  7) الباحثين  مكارتأل  مستوى  استةراض  م 
الجنوب واعتماي سياساد وأار من  أناا أن رحفز  نا  
البحوث   وظائل  أاةاي  جميع  مستوى  على  القدراد 
المتةلقأل االسياساد، اما فق تلا استيةاب البحوث على 

 اللةيد الوانق. 

 ُنف ِّذد الرئيس التنفيذي

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2018/7
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رفون التزاماد التةاون  ين م ارخات ردا ير رفف  أن  9)    
الوتاالد، اما فق تلا من فتل إنكا  منلأل عالميأل 
األكاييمق،   التبايل  وريسير  المتةلقأل االبياناد  للمةارف 
من   الةالمق  االرفاق  فق  عليه  المنلوص  النحو  على 

 أج  الاجرة اآلمنأل والمنامأل والنااميأل. 

 ُنف ِّذد الايئأل التكريةيأل

إقامأل  راكاد اويلأل األج  مع األوساط  م ركجيع 12)
وااقليميأل  الةالميأل  األاةدة  من  ت   على  األكاييميأل 
 والوانيأل، ووضع مبايئ روجيايأل أساسيأل لاذ  الكراكاد.

 ُنف ِّذد الرئيس التنفيذي

JIU/REP/2019/3 

استعراض دمج الحدر من مخاطر  
الكوارث  ي عمل منظومة األمم  
المتحدة  ي سياق خطة التنمية  

 2030المستدامة لعام 

م عرض فري أل ألوجه الترااط  ين الواليأل األساسيأل 1)
واا تغ عن   المحرز  للحد من مخاار الفوارث  التقد  

 فق الحد من مخاار الفوارث. 

 قيد التنفيذ الايئأل التكريةيأل

أنك أل  3) رنفيذ  أج   من  قدراد  لتفريس  التخ يط  م 
ااألنك أل  المقر  وإ تغ  االمخاار،  الواعيأل  التنميأل 
المن لع  اا فق الميدان، اما فق تلا عن اريل راد  

مع   نداي،  س  إاار  رنفيذ  فق  إاار  مساهمتاا  مراعاة 
 اا تغ عن أهداف التنميأل المستدامأل. 

 قيد التنفيذ الرئيس التنفيذي

JIU/REP/2019/4 

استعراض إدارة التغيير  ي  
سات منظومة األمم المتحدة   ُمؤسَّ

إاتحاراا م رنمين ُنُاج وأساليل إيارة التغيير فق  1)
 التنايميأل ورقديم رقرير عن النتائج.

 قيد التنفيذ الايئأل التكريةيأل

فق  2) التغيير  ايارة  و املأل  مناِّمأل  ُناج  وضع  م 
 اااتحاد التنايميأل الجاريأل والمقبلأل واا تغ عناا. 

 قيد التنفيذ الرئيس التنفيذي

مكرَّسأل  4) لمواري  الواضح  التخليص  ضمان  ايارة م 
 التغيير، وقياس النتائج المتوفاة ورةقباا ورقييماا.

 قيد التنفيذ الرئيس التنفيذي

إيارة  5) الذي رؤييه وظائل  للدور  أكبر  أهميأل  إيت   م 
المواري البكريأل االستراريجيأل فق إيارة التغيير التنايمق،  
اما فق تلا ركجيع التغييراد فق المواقل والسلوتياد 
الفرييأل، ووضع آلياد رةزز هذ  األيوار، ورايئأل قنواد  

 لةرض الرؤى والتةقيباد على جميع الموظفين. 

 قيد التنفيذ الرئيس التنفيذي

والتغيير 6) للمةارف  المتحدة  األمم  مختبر  يعم  م 
فق   أكبر  االض تع  دور  من  يتمكن  المؤسسق حتى 

 إاتحاد مناومأل األمم المتحدة.

 ُنف ِّذد التنفيذيالرئيس 
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    JIU/REP/2019/5 

إدارة خدمات الحوسبة السحابية 
  ي منظومة األمم المتحدة 

م ضمان ا تمال ف ط استمراريأل رلريف األعمال 1)
على استراريجياد وردا ير رروُ  التخفيَل من ف ر عد  

مق   الخدماد السحا يأل االخدماد التةاقديأل.وفا  مقدِّ 

 قيد التنفيذ الرئيس التنفيذي

 
 

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2019/5

